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Amendamentul 1
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4 
și 18 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4 
și 18, 19 și 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 2
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 1, 2, 3, 4 
și 18 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

— având în vedere articolele 1, 2, 3, 4, 
18, 19 și 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 3
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4 
și 18 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4, 
18, 19 și 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en
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Amendamentul 4
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4 
și 18 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

– având în vedere articolele 1, 2, 3, 4, 
18, 19 și 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 5
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 2, 3, 5 și 
8 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,

— având în vedere articolele 2, 3, 5, 8 
și 13 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

Or. fr

Amendamentul 6
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 2, 3, 5 și 
8 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,

– având în vedere articolele 2, 3, 5, 8 
și 13 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,
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Or. en

Amendamentul 7
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Giuliano Pisapia, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 2, 3, 5 și 
8 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,

– având în vedere articolele 2, 3, 5, 8 
și 13 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

Or. en

Amendamentul 8
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 2, 3, 5 și 
8 din Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale,

– având în vedere articolele 2, 3, 5, 8 
și 13 din Convenția pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale,

Or. en

Amendamentul 9
Damien Carême
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Pactul global al 
ONU privind refugiații;

Or. fr

Amendamentul 10
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor 
Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Petar Vitanov, 
Sylwia Spurek, Giuliano Pisapia, Bettina Vollath, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului referitoare 
la Regulamentul (UE) nr. 604/2013, în 
special Sharifi/ Austria din 5 decembrie 
2013 (hotărârea Camerei), Mohammadi/ 
Austria din 3 iulie 2014 (hotărârea 
Camerei), Sharifi și alții/ Italia și Grecia, 
din 21 octombrie 2014 (hotărârea Camerei) 
și Tarakhel/ Elveția din 4 noiembrie 2014 
(hotărârea Marii Camere),

– având în vedere hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului referitoare 
la Regulamentul (UE) nr. 604/2013, în 
special Sharifi/ Austria din 5 decembrie 
2013 (hotărârea Camerei), Mohammadi/ 
Austria din 3 iulie 2014 (hotărârea 
Camerei), Sharifi și alții/ Italia și Grecia, 
din 21 octombrie 2014 (hotărârea Camerei) 
și Tarakhel/ Elveția din 4 noiembrie 2014 
(hotărârea Marii Camere) și CEDO – 
M.S.S./ Belgia și Grecia [GC]; Cererea 
nr. 30696/09, Hotărârea din 21 noiembrie 
2011, referitoare la Regulamentul (CE) 
nr. 343/2003 din 18 februarie 2003 
(Dublin II),

Or. en

Amendamentul 11
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului referitoare 
la Regulamentul (UE) nr. 604/2013, în 

– având în vedere hotărârile Curții 
Europene a Drepturilor Omului referitoare 
la Regulamentul (UE) nr. 604/2013, în 



AM\1209544RO.docx 7/144 PE654.089v01-00

RO

special Sharifi/ Austria din 5 decembrie 
2013 (hotărârea Camerei), Mohammadi/ 
Austria din 3 iulie 2014 (hotărârea 
Camerei), Sharifi și alții/ Italia și Grecia, 
din 21 octombrie 2014 (hotărârea Camerei) 
și Tarakhel/ Elveția din 4 noiembrie 2014 
(hotărârea Marii Camere),

special Sharifi/ Austria din 5 decembrie 
2013 (hotărârea Camerei), Mohammadi/ 
Austria din 3 iulie 2014 (hotărârea 
Camerei), Sharifi și alții/ Italia și Grecia, 
din 21 octombrie 2014 (hotărârea 
Camerei), Tarakhel/ Elveția din 4 
noiembrie 2014 (hotărârea Marii Camere) 
și M.S.S./ Belgia și Grecia din 21 
noiembrie 2011 (hotărârea Marii Camere) 
referitoare la Regulamentul (CE) nr. 
343/2003,

Or. en

Amendamentul 12
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Referirea 19 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Biroului 
European de Sprijin pentru Azil din iunie 
2020 intitulat „Raportul anual privind 
situația azilului în Uniunea Europeană”,

Or. en

Amendamentul 13
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Isabel Santos, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, Petar 
Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Referirea 27 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția 
Parlamentului European din 12 aprilie 
2016 referitoare la situația din 
Mediterana și la necesitatea unei abordări 
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globale a migrației de către UE 
(2015/2095(INI)),

Or. en

Amendamentul 14
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Caterina Chinnici, 
Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena 
Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa, Juan 
Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Referirea 27 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârea CJUE 
din 2 aprilie 2020 privind cauzele 
conexate C-715/17, C-718/17 și C-719/17 
Comisia/Polonia, Ungaria și Republica 
Cehă,

Or. en

Amendamentul 15
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 28 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere modelul de 
migrație australian,

Or. en

Amendamentul 16
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

–A. întrucât punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin este strâns legată 
de punerea în aplicare a altor dosare ale 
politicii europene în domeniul migrației și 
al azilului; întrucât aceste acte legislative 
și politici au un impact asupra eficienței 
Regulamentului Dublin și, prin urmare, 
trebuie luate în considerare la evaluarea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 17
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât 2,5 milioane de persoane 
au solicitat azil în Uniunea Europeană în 
perioada 2015-2016, ceea ce reprezintă o 
creștere de patru ori în comparație cu 
perioada 2012-2013;

A. întrucât 1 393 920 de milioane de 
solicitanți de azil au cerut protecție 
internațională în UE+ în 2015 și 
1 292 740 în 2016, ceea ce reprezintă o 
creștere de patru ori în comparație cu 2012 
(373 375) și 2013 (464 515); întrucât 
numărul cererilor de protecție 
internațională în UE+ crește din nou în 
2018 (665 920) și în 2019 (738 425); 
întrucât aproximativ 17 700 de minori 
neînsoțiți au depus cereri de protecție 
internațională în 2019; întrucât 86 % 
dintre aceștia erau băieți și 90 % aveau 
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;

Or. en

Amendamentul 18
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
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Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât 2,5 milioane de persoane 
au solicitat azil în Uniunea Europeană în 
perioada 2015-2016, ceea ce reprezintă o 
creștere de patru ori în comparație cu 
perioada 2012-2013;

A. întrucât, în 2015, 1 393 920 de 
solicitanți de azil au cerut protecție 
internațională în UE+; întrucât, în 2016, 
1 292 740 de solicitanți de azil au cerut 
protecție internațională în UE+; întrucât, 
în 2017, 735 005 de solicitanți de azil au 
cerut protecție internațională în UE+; 
întrucât, în 2018, 665 920 de solicitanți de 
azil au cerut protecție internațională în 
UE+; întrucât, în 2019, 738 425 de 
solicitanți de azil au cerut protecție 
internațională în UE+;

Or. en

Amendamentul 19
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât 2,5 milioane de persoane 
au solicitat azil în Uniunea Europeană în 
perioada 2015-2016, ceea ce reprezintă o 
creștere de patru ori în comparație cu 
perioada 2012-2013;

A. întrucât 676 300 de persoane, și 
anume 0,13 % din populația totală a UE, 
au solicitat azil în Uniunea Europeană în 
2019, ceea ce înseamnă că numărul 
acestora a crescut cu 1,2 % în comparație 
cu 2018 și a scăzut cu 420 % în 
comparație cu 2015;

Or. fr

Amendamentul 20
Pietro Bartolo, Javier Moreno Sánchez, Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, 
Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Giuliano 
Pisapia, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Caterina Chinnici, Isabel 
Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât 2,5 milioane de persoane 
au solicitat azil în Uniunea Europeană în 
perioada 2015-2016, ceea ce reprezintă o 
creștere de patru ori în comparație cu 
perioada 2012-2013;

A. întrucât 714 200 de cereri de azil 
au fost depuse în UE în 2019;

Or. en

Amendamentul 21
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât creșterea numărului de 
proceduri Dublin în 2016-2017, 
comparativ cu 2014, este clar legată de 
migranții care au sosit în Europa în 
timpul crizei, deplasându-se către țările 
lor de destinație, ceea ce creează o sarcină 
administrativă considerabilă pentru unele 
state membre; subliniază că aceasta este 
determinată nu numai de arhitectura 
sistemului Dublin, ci și, mai presus de 
toate, de diferențele la nivelul politicii 
privind integrarea și al politicii sociale 
între statele membre;

Or. pl

Amendamentul 22
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât un studiu recent publicat 
de Europol preconizează „o creștere a 
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deplasărilor migranților aflați în situație 
neregulamentară”, exercitând astfel o 
presiune și mai mare asupra frontierelor 
externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 23
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, la începutul anului 2020, 
aproximativ 855 000 de cereri de azil erau 
în curs de analizare în UE+;

Or. en

Amendamentul 24
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât aproape jumătate dintre 
cererile de azil din UE au fost depuse de 
copii;

Or. en

Amendamentul 25
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât, în 2019, au fost emise 
145 000 de decizii privind cererile în baza 
Regulamentului Dublin;

Or. en

Amendamentul 26
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, în ultimii ani, o tendință 
nouă semnificativă a fost reprezentată de 
creșterea numărului de cereri depuse de 
resortisanți ai unor țări terțe care 
călătoresc fără vize sau cu o viză de 
ședere de scurtă durată pentru a intra în 
spațiul Schengen; întrucât, în 2019, 
numărul de cereri depuse de resortisanți 
ai unor țări terțe care au călătorit fără 
vize a reprezentat un sfert din totalul 
cererilor; întrucât rata de protecție a 
acestor resortisanți ai unor țări terțe este 
adesea scăzută, în timp ce volumul 
cererilor este mare; întrucât exceptarea de 
la obligativitatea vizelor sau viza de ședere 
de scurtă durată reprezintă o cale 
regulamentară și sigură de intrare în UE 
pentru resortisanții unor țări terțe eligibili 
pentru a beneficia de protecție 
internațională;

Or. en

Amendamentul 27
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
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Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât, în ultimii ani, 
principalele țări de origine ale 
solicitanților de azil în UE+ au fost Siria, 
Afganistan și Irak, țări care se confruntă 
cu războaie civile, violențe și conflicte; 
întrucât, în 2019, trei țări de origine au 
reprezentat un sfert din totalul cererilor 
de protecție internațională în UE+, și 
anume Siria, Afganistan și Venezuela;

Or. en

Amendamentul 28
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc 90 % din solicitanții de azil;

B. întrucât, ca urmare a punerii în 
aplicare a articolului 13, care atribuie 
responsabilitatea examinării unei cereri 
de azil statului membru al primei intrări, 
responsabilitățile nu sunt repartizate în 
mod echitabil între statele membre ale 
UE; întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc 90 % din solicitanții de azil; 
întrucât unele state membre au transferat 
un număr de solicitanți de azil 
aproximativ egal cu cel al solicitanților pe 
care nu i-au primit din alte state membre, 
ceea ce face ca efectul redistributiv al 
transferurilor Dublin să fie foarte limitat 
în practică;

Or. fr

Amendamentul 29
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc 90 % din solicitanții de azil;

B întrucât lipsa unui mecanism de 
repartizare automat și obligatoriu a 
solicitanților de protecție internațională în 
cadrul Uniunii Europene a determinat o 
treime din statele membre să găzduiască 
90% din solicitanții de azil;

Or. it

Amendamentul 30
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc 90 % din solicitanții de azil;

B. întrucât o treime din statele membre 
au găzduit 90 % din solicitanții de azil în 
perioada 2008-2017;

Or. en

Amendamentul 31
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc 90 % din solicitanții de azil;

B. întrucât o treime din statele membre 
găzduiesc, în prezent, 90 % din solicitanții 
de azil;

Or. en
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Amendamentul 32
Pietro Bartolo, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Domènec Ruiz 
Devesa, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Javier Moreno Sánchez, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât criteriile de stabilire a 
responsabilității unui stat membru de 
examinare a unei cereri de azil includ, în 
ordine ierarhică, unitatea familiei; 
eliberarea permiselor de ședere sau a 
vizelor; trecerea neregulamentară a 
frontierei sau șederea neregulamentară și 
intrarea fără obligația de a deține viză; în 
cazul în care nu se aplică niciunul dintre 
aceste motive, statul membru în care a 
fost prezentată prima cerere de azil devine 
statul membru responsabil în temeiul 
articolului 3 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 33
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât mai multe state membre 
„ale primei intrări” din zona 
mediteraneeană, Grecia, Italia, Malta, 
Cipru și Spania, au primit o mare parte 
din numărul de prime cereri de azil, în 
special în perioada de criză 2015-2016; 
întrucât se creează o povară grea pentru 
țările primei intrări care determină statul 
membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională în 
conformitate cu Regulamentul Dublin;
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Or. en

Amendamentul 34
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Regulamentul Dublin se 
bazează pe prezumția principală că 
solicitanților de azil li se acordă drepturi 
egale în statele membre și că fiecare 
cerere beneficiază de o examinare 
echitabilă, oriunde este depusă aceasta în 
UE; întrucât acest lucru este departe de 
realitate în UE;

Or. en

Amendamentul 35
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, la nivelul Uniunii, 
majoritatea cererilor de azil sunt 
nefondate și respinse în urma unei decizii 
legale și definitive1a luate în cadrul 
statului de drept;
_________________
1 a Sursa EUROSTAT „Decizii privind 
cererile de azil în UE 2019”, 27 aprilie 
2020.

Or. fr

Amendamentul 36
Annalisa Tardino
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât unele state membre, cum 
ar fi Italia și Grecia, au fost puternic 
afectate de fluxurile de migrație 
disproporționate;

Or. en

Amendamentul 37
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât, în 2018, Germania a 
înregistrat cel mai mare număr (184 180 
de cereri, adică 28 % din total), urmată de 
Franța (120 425 de cereri, adică 19 %), 
Grecia (66 695 de cereri, adică 11 %), 
Italia (59 950 de cereri, adică 10 %) și 
Spania (52 700 de cereri, adică 9 %);

Or. en

Amendamentul 38
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Bc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bc. întrucât există divergențe 
semnificative între statele membre în ceea 
ce privește analiza țării de origine sigure;
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Or. en

Amendamentul 39
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, termenele procedurilor 
Dublin nu sunt respectate, iar transferurile 
nu sunt efectuate;

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, dispozițiile privind 
ierarhia criteriilor și termenele 
procedurilor Dublin nu sunt puse în 
aplicare corect, iar transferurile nu sunt 
efectuate; întrucât, în situațiile care 
implică copii și familii, aceste deficiențe 
aduc atingere în special interesului 
superior al copilului și dreptului 
solicitanților de azil la reîntregirea 
familiei;

Or. fr

Amendamentul 40
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, termenele procedurilor 
Dublin nu sunt respectate, iar transferurile 
nu sunt efectuate;

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, criteriile ierarhice ale 
procedurilor Dublin nu sunt urmate, 
termenele nu sunt respectate, iar 
transferurile nu sunt efectuate;

Or. en

Amendamentul 41
Pietro Bartolo, Juan Fernando López Aguilar, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Caterina 
Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz 
Devesa, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, termenele procedurilor 
Dublin nu sunt respectate, iar transferurile 
nu sunt efectuate;

C. întrucât, pentru majoritatea 
cererilor de azil, setul de criterii ierarhice 
și termenele procedurilor Dublin nu sunt 
respectate, iar transferurile nu sunt 
efectuate;

Or. en

Amendamentul 42
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât datele privind punerea în 
aplicare a Regulamentului Dublin arată 
incapacitatea sistematică de a aplica în 
mod corect dispozițiile referitoare la 
familie și principiul prevalenței 
interesului superior al copilului, ceea ce 
conduce la aplicarea unor proceduri de 
transfer inutile și nerezonabile; întrucât 
punerea în aplicare efectivă a articolelor 
16 și 17 din regulament ar putea garanta 
eficacitatea dreptului solicitanților de azil 
la viața de familie și la unitatea familiei;

Or. fr

Amendamentul 43
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Isabel Santos, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, 
Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Dietmar Köster, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Giuliano Pisapia, Birgit Sippel, Elena Yoncheva, Raphaël 
Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Franco Roberti
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât studiile referitoare la 
punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III evidențiază nerespectarea 
sistematică a dispozițiilor privind membrii 
de familie și aplicarea incorectă a 
principiului „interesul superior al 
copilului”, care au condus la proceduri de 
transfer inutile și nerezonabile;

Or. en

Amendamentul 44
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât studiile referitoare la 
punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III evidențiază nerespectarea 
regulată a dispozițiilor privind membrii de 
familie și aplicarea incorectă a 
principiului „interesul superior al 
copilului”, care au condus la proceduri de 
transfer inutile și nerezonabile;

Or. en

Amendamentul 45
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât dispozițiile privind 
persoanele aflate în îngrijire (articolul 16) 
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și clauzele discreționare (articolul 17) ar 
putea fi utilizate la scară largă pentru a 
sprijini unitatea familiei;

Or. en

Amendamentul 46
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât dispozițiile privind 
persoanele aflate în îngrijire (articolul 16) 
și clauzele discreționare (articolul 17) ar 
putea fi utilizate la scară largă pentru a 
sprijini unitatea familiei;

Or. en

Amendamentul 47
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât clauzele umanitare și 
discreționare prevăzute de regulament au 
fost foarte puțin utilizate de către statele 
membre;

Or. fr

Amendamentul 48
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât statele membre utilizează 
în mod disproporționat criteriul primei 
țări de trecere neregulamentară a 
frontierei, lăsând cea mai mare parte a 
responsabilității în sarcina statelor 
membre din prima linie;

Or. en

Amendamentul 49
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât dispoziția referitoare la 
acțiunea preventivă din Regulamentul 
Dublin III (articolul 33) nu a fost utilizată 
niciodată;

Or. en

Amendamentul 50
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât clauzele umanitare și 
discreționare au fost utilizate rar; întrucât 
aceste clauze oferă soluții rezonabile 
pentru problema transferurilor, inclusiv 
în urma debarcărilor;
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Or. en

Amendamentul 51
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât dispoziția referitoare la 
acțiunea preventivă din Regulamentul 
Dublin III (articolul 33) nu a fost utilizată 
niciodată;

Or. en

Amendamentul 52
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât ar trebui să se evite 
coerciția în contextul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III de către 
autoritățile naționale; întrucât eliminarea 
coerciției, fie pentru a realiza un transfer, 
fie în legătură cu detenția, ar reduce la 
minimum suferința umană și ar reduce 
considerabil costurile financiare și 
operaționale ale transferurilor;

Or. en

Amendamentul 53
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât clauzele umanitare și 
discreționare au fost utilizate rar, acestea 
oferind soluții rezonabile pentru problema 
transferurilor, inclusiv în urma 
debarcărilor;

Or. en

Amendamentul 54
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât acordurile administrative 
încheiate între Germania și diferite state 
membre ridică probleme de ordin juridic, 
inclusiv referitoare la privarea de 
garanțiile procedurale prevăzute de 
Regulamentul Dublin, la accesul la 
procedura de azil post transfer și la 
respectarea drepturilor omului; întrucât 
acordul informal prin care transferurile 
membrilor de familie prevăzute de 
Regulamentul Dublin din Grecia în 
Germania au fost limitate la 70 de 
persoane pe lună pentru o anumită 
perioadă de timp a provocat o suferință 
umană considerabilă prin întârzierea 
reîntregirii familiei;

Or. en

Amendamentul 55
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
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Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Cf (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cf. întrucât punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin III nu abordează 
în mod eficace deplasările secundare care 
se datorează în mare parte legăturilor 
sociale ale solicitanților de azil cu 
anumite țări, preocupărilor legate de 
problema asigurării protecției, aspectelor 
legate de sănătate și deficiențelor 
sistemice ale sistemelor de azil în cadrul 
cărora se depun cererile;

Or. en

Amendamentul 56
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât articolul 28 din 
Regulamentul Dublin permite detenția ca 
măsură excepțională „pentru a garanta 
desfășurarea procedurilor de transfer”, în 
cazul în care există „[un] risc ridicat de 
sustragere” a solicitantului; întrucât 
această definiție rămâne neclară și 
interpretarea variază de la un stat 
membru la altul;

Or. en
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Amendamentul 57
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Cg (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cg. întrucât există o lipsă de 
conformitate în ceea ce privește garanțiile 
și măsurile de protecție procedurale 
pentru solicitanții de azil, în special 
pentru copii; întrucât nu sunt furnizate în 
mod sistematic și constant informații 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 58
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât durata procedurilor și 
lipsa de rezultate previzibile, împreună cu 
condițiile precare de primire și 
precaritatea socială afectează bunăstarea 
solicitanților de azil care, în multe cazuri, 
au suferit experiențe traumatizante în țara 
de origine și/sau în drumul lor spre UE;

Or. en

Amendamentul 59
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Ch (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ch. întrucât utilizarea detenției și a 
transferurilor coercitive dă naștere unor 
preocupări legate de dreptul solicitanților 
de azil la libertate, demnitate și integritate 
fizică;

Or. en

Amendamentul 60
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale,

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale; 
întrucât o parte dintre deficiențe sunt 
inerente modului în care a fost conceput 
Regulamentul Dublin și nu pot fi 
soluționate doar prin punerea în aplicare;

Or. en

Amendamentul 61
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale;

D întrucât eșecul absolut în punerea 
în aplicare a prezentului regulament, din 
cauza unor norme care s-au dovedit 
inadecvate pentru a face față afluxului 
migratoriu masiv, conducând la un sistem 
care creează sarcini și responsabilități 
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excesive doar pentru unele state membre, 
subminând grav astfel dreptul la protecție 
internațională și conducând la încălcarea 
drepturilor fundamentale;

Or. it

Amendamentul 62
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o parte dintre deficiențe 
sunt inerente modului în care a fost 
conceput Regulamentul Dublin și nu pot 
fi soluționate doar printr-o mai bună 
punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 63
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale,

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, în timpul crizei 
migrației din 2015 și în timpul crizei de 
COVID-19, subminând astfel încrederea 
între statele membre și dreptul la protecție 
internațională și încălcarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 64
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale,

D. întrucât punerea în aplicare a 
prezentului regulament a fost afectată de 
criza de COVID-19, întrucât statele 
membre au fost nevoite să abordeze o 
pandemie mondială neprevăzută;

Or. en

Amendamentul 65
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, subminând astfel 
dreptul la protecție internațională și 
încălcarea drepturilor fundamentale,

D. întrucât au existat deficiențe 
semnificative în punerea în aplicare a 
prezentului regulament, inclusiv în timpul 
crizei de COVID-19, concretizate în final 
într-o povară disproporționată pentru 
statele membre ale primei intrări;

Or. en

Amendamentul 66
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât deficiențele în punerea în 
aplicare a Directivei reformate privind 
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procedurile de azil (2013/32/UE), a 
Directivei reformate privind condițiile de 
primire (2013/33/UE) și a Directivei 
reformate privind condițiile pentru 
protecția internațională (2011/95/UE) au 
afectat punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin; întrucât Comisia 
Europeană ar trebui să își consolideze 
activitatea pentru a asigura conformitatea 
statelor membre cu aceste directive, 
inclusiv prin proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor;

Or. en

Amendamentul 67
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât mecanismul temporar de 
solidaritate pentru căutare și salvare pe 
Marea Mediterană, stabilit prin 
Declarația de la Malta și semnat la 23 
septembrie 2019 de Germania, Franța, 
Italia și Malta, a fost valabil pentru o 
perioadă de cel puțin șase luni; întrucât 
niciun alt stat membru nu a aderat la 
acest acord ad hoc;

Or. en

Amendamentul 68
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât Declarația de la Malta a 
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fost un eșec, deoarece majoritatea statelor 
membre nu și-au îndeplinit 
angajamentele în materie de transferuri;

Or. en

Amendamentul 69
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât o consecință 
neintenționată a politicii UE în domeniul 
migrației este de a permite persoanelor 
care introduc ilegal migranți să exercite o 
influență asupra deciziilor referitoare la 
persoanele care sunt în măsură să 
utilizeze dreptul de azil, nelăsând 
posibilitatea grupurilor vulnerabile de a-și 
exercita drepturile;

Or. en

Amendamentul 70
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât modelul australian a fost 
cel mai eficace model de azil până în 
prezent pentru a combate traficul de 
persoane, abuzul exercitat de traficanții 
de persoane asupra solicitanților de azil și 
pentru a pune capăt deceselor tragice ale 
solicitanților de azil care au loc pe mare;

Or. en
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Amendamentul 71
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât lacunele de informații nu 
permit o evaluare cuprinzătoare a punerii 
în aplicare a Regulamentului Dublin; 
întrucât informațiile statistice nu sunt 
furnizate la același nivel sau cu aceeași 
frecvență între statele membre; întrucât 
lacunele de informații esențiale acoperă 
motivele pe care se întemeiază cererile, 
durata procedurilor, resursele, cererile 
retrase, transferurile nereușite, 
recursurile, procesele și detenția;

Or. en

Amendamentul 72
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât deplasările secundare se 
datorează în mare parte legăturilor 
sociale ale solicitanților de azil cu 
anumite țări, preocupărilor legate de 
problema asigurării protecției, aspectelor 
legate de sănătate și deficiențelor 
sistematice ale sistemelor de azil în cadrul 
cărora se depun cererile;

Or. en

Amendamentul 73
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Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât utilizarea detenției și a 
măsurilor coercitive dă naștere unor 
preocupări legate de dreptul solicitanților 
de azil la libertate, demnitate și integritate 
fizică;

Or. en

Amendamentul 74
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât, potrivit Comisiei 
Europene, costurile directe și indirecte ale 
punerii în aplicare a Regulamentului 
Dublin III s-au ridicat la aproximativ 1 
miliard de euro în 2014; întrucât EPRS a 
estimat aceste costuri la 2,5-4,9 miliarde 
în 2018;

Or. en

Amendamentul 75
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Integrarea principiului solidarității în 
gestionarea solicitanților de azil

Integrarea principiului solidarității în 
sistemul european comun de azil

Or. en
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Amendamentul 76
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Integrarea principiului solidarității în 
gestionarea solicitanților de azil

Gestionarea solicitanților de azil

Or. pl

Amendamentul 77
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Integrarea principiului solidarității în 
gestionarea solicitanților de azil

Gestionarea solicitanților de azil

Or. pl

Amendamentul 78
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Subtitlul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Integrarea principiului solidarității în 
gestionarea solicitanților de azil

Integrarea principiului solidarității în 
Regulamentul Dublin

Or. en
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Amendamentul 79
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 80
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 81
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt 
în mod clar eligibili pentru azil, pe baza 
unor criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se modifice fundamental 
regulile și criteriile de atribuire a 
responsabilităților, depășind principiul 
primei țări de sosire neregulamentare, 
prin extinderea noțiunii de nucleu 
familial și prin adăugarea altor criterii de 
legătură pentru a stabili responsabilitatea 
în ceea ce privește examinarea unei cereri 
de protecție internațională; consideră că 
este esențial să se creeze un mecanism de 
solidaritate obligatoriu pentru toate statele 
membre, cu aplicare automată și fără 
praguri de aplicare și, de asemenea, 
actualizat în mod constant, care să asigure 
o repartizare echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, pe 
baza unor criterii obiective precum 
produsul intern brut, numărul de locuitori 
și rata șomajului din diferite state 
membre; consideră că este esențial ca toți 
cei care solicită protecție internațională în 
cadrul Uniunii să fie transferați în 
diferitele state membre, imediat după 
intrarea lor neregulamentară pe teritoriul 
Uniunii și fără să se efectueze niciun fel 
de verificare prealabilă; consideră, în 
acest sens, că orice verificare prealabilă 
are ca unic efect impunerea unor sarcini 
excesive asupra statelor membre de primă 
sosire și că în niciun caz nu poate înlocui 
examinarea individuală și aprofundată a 
unei cereri de protecție internațională; 
consideră că un mecanism de repartizare 
ad hoc trebuie să fie gândit, de asemenea, 
pentru toți cei care sunt salvați în timpul 
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unor operațiuni de căutare și de salvare și 
care solicită protecție internațională; 
consideră, în plus, că sistemul Dublin 
trebuie să poată garanta întotdeauna 
flexibilitatea aplicării, în special, evitând 
stabilirea unor reguli care ar implica 
răspunderea unică și permanentă a unui 
stat membru;

Or. it

Amendamentul 82
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că criteriul 
primei intrări prevăzut de Regulamentul 
Dublin a creat o povară fără precedent și 
disproporționată pentru țările din prima 
linie în perioada 2015-2016 în ceea ce 
privește înregistrarea și primirea 
solicitanților de azil; subliniază că 
introducerea de hotspot-uri și a unui 
program de transfer temporar, astfel cum 
a propus Comisia în 2015, a avut ca scop 
reechilibrarea gestionării solicitanților de 
azil la intrarea pe teritoriul UE, ca 
abordare pragmatică în comparație cu 
aplicarea strictă a principiilor 
Regulamentului Dublin; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre în conformitate cu 
articolul 80 din TFUE, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;
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Or. en

Amendamentul 83
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

1. constată că, în ceea ce privește 
afluxul masiv de migranți, unele state 
membre se confruntă cu o povară 
administrativă semnificativă; recunoaște 
situația dificilă privind migrația la nivel 
global și consideră că măsurile pentru 
soluționarea acesteia ar trebui luate 
imediat, împreună cu întreaga comunitate 
internațională; reamintește totodată că 
agențiile UE, precum Frontex și EASO, 
au fost înființate în mod specific pentru a 
echilibra povara excesivă pentru unele 
state membre și a le sprijini în punerea în 
aplicare a acquis-ului în materie de azil și 
frontiere;

Or. pl

Amendamentul 84
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre și, în 
principal, pentru cele din linia întâi care, 
dată fiind amplasarea lor geografică, sunt 
întotdeauna țările de primă intrare; în 
special în perioade de aflux; consideră că 
este necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
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mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;

echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;

Or. bg

Amendamentul 85
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure consolidarea 
mijloacelor și a capacităților statelor 
membre situate în prima linie;

Or. fr

Amendamentul 86
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că UE trebuie 
să ofere asistență statelor membre evitând 
o agravare viitoare a acestei poveri prin 
punerea în aplicare a modelului 
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responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

australian;

Or. en

Amendamentul 87
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective, cu respectarea deplină a 
dreptului fundamental la siguranța și 
protecția solicitanților de azil;

Or. en

Amendamentul 88
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze mecanisme de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
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echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza unor 
criterii obiective;

echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, constată totuși că o 
abordare bazată pe transferurile 
solicitanților de azil care sunt în mod clar 
eligibili pentru azil, pe baza unor criterii 
obiective, ar putea reprezenta un factor de 
atracție pentru migranți;

Or. en

Amendamentul 89
Tomas Tobé
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt 
în mod clar eligibili pentru azil, pe baza 
unor criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate flexibil care să asigure o 
repartizare echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, prin 
diferite forme de solidaritate;

Or. en

Amendamentul 90
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 

1. consideră că actualul Regulament 
Dublin creează o responsabilitate 
disproporționată pentru un mic număr de 
state membre; consideră că este necesar să 
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necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt în 
mod clar eligibili pentru azil, pe baza 
unor criterii obiective;

se creeze un mecanism de solidaritate 
sustenabil, care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
repartizarea echitabilă a solicitanților de 
azil;

Or. fr

Amendamentul 91
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 
necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și responsabilității 
între statele membre, inclusiv prin 
transferul solicitanților de azil care sunt 
în mod clar eligibili pentru azil, pe baza 
unor criterii obiective;

1. consideră că sistemul Dublin 
încredințează o responsabilitate 
disproporționată unui mic număr de state 
membre; consideră că este necesar să se 
elaboreze norme mai echitabile privind 
alocarea responsabilității și/sau un 
mecanism de solidaritate permanent care 
să asigure o repartizare echitabilă a 
solidarității și responsabilității între statele 
membre, inclusiv prin transferuri realizate 
pe baza unor criterii echitabile, clare și 
obiective;

Or. en

Amendamentul 92
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că sistemul Dublin 
creează o povară semnificativă pentru un 
mic număr de state membre; în special în 
perioade de aflux; consideră că este 

1. consideră că solidaritatea nu poate 
fi impusă statelor membre, ci ar trebui, în 
schimb, să se bazeze pe un cadru juridic 
pe care să îl poată sprijini toate statele 
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necesar să se creeze un mecanism de 
solidaritate care să asigure o repartizare 
echitabilă a solidarității și 
responsabilității între statele membre, 
inclusiv prin transferul solicitanților de 
azil care sunt în mod clar eligibili pentru 
azil, pe baza unor criterii obiective;

membre; consideră că modelul australian 
poate reprezenta un exemplu bun pentru 
un model de azil al UE;

Or. en

Amendamentul 93
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) subliniază că politica UE în 
domeniul migrației trebuie să facă 
distincția între persoanele care solicită 
protecție și migranții economici; constată 
că s-a acordat azil în primă instanță doar 
unui procent de 38 % dintre solicitanții de 
azil din UE; subliniază că acest lucru 
subminează intențiile sistemului de azil al 
UE în ansamblul său, precum și 
Regulamentul Dublin III;

Or. en

Amendamentul 94
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) subliniază că Regulamentul 
Dublin, astfel cum a fost conceput și pus 
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în aplicare, nu a garantat o distribuire 
echitabilă a responsabilității între statele 
membre și un acces rapid la protecție 
internațională;

Or. en

Amendamentul 95
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 1 - subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) transferul refugiaților nu poate fi 
impus ca obligație statelor membre; nu 
există un temei juridic sau un acord 
unanim în rândul statelor membre pentru 
aceste demers;

Or. pl

Amendamentul 96
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este de acord cu faptul că criza 
migrației a evidențiat deficiențele 
sistemului Dublin care depinde, printre 
altele, de înregistrarea corectă a 
migranților care trec ilegal frontierele 
externe ale UE și solicită protecție 
internațională; subliniază totodată că 
regulamentul actual impune, mai presus 
de toate, punerea deplină în aplicare a 
normelor care sunt clare și țin seama de 
legătura dintre statul membru și solicitant 
și de rolul statului membru în ceea ce 
privește trecerea frontierelor de către 
migranți;
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Or. pl

Amendamentul 97
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că transferul copiilor, în 
special al copiilor neînsoțiți, ar trebui să 
fie accelerat și considerat o prioritate 
pentru a asigura accesul acestora la 
educație, asistență medicală și cazare 
adecvată; copiii neînsoțiți ar trebui să 
beneficieze de măsuri adecvate de 
protecție, cum ar fi o tutelă eficace;

Or. en

Amendamentul 98
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că sistemul Dublin și, în 
special, criteriul primei țări de trecere 
neregulamentară a frontierei creează o 
povară semnificativă pentru un număr 
mic de state membre;

Or. en

Amendamentul 99
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
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Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. îndeamnă UE să instituie un 
mecanism de transfer automat, permanent 
și obligatoriu care să asigure respectarea 
deplină a principiului solidarității și al 
distribuirii echitabile a răspunderii 
consacrat la articolul 80 din TFUE; 
inclusiv pentru persoanele salvate pe 
mare;

Or. en

Amendamentul 100
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. subliniază că asumarea 
responsabilității pentru frontierele externe 
ale UE este esențială pentru asigurarea 
securității cetățenilor UE;

Or. pl

Amendamentul 101
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. subliniază că principiul 
solidarității trebuie să fie echilibrat cu 
principiul responsabilității și că reforma 
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sistemului Dublin nu poate fi bazată pe o 
redistribuire automată a solicitanților în 
cadrul UE, întrucât aceasta ar spori în 
continuare presiunea asupra sistemelor 
de azil naționale și ar încuraja migrația 
neregulamentară precum și traficul și 
introducerea ilegală de persoane; 
consideră, de asemenea, că transferul 
obligatoriu este un instrument ineficace;

Or. pl

Amendamentul 102
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1d. consideră că o politică echilibrată 
și armonizată privind migrația, inclusiv 
azilul, la nivel european este necesară, 
dar că ar trebui să se bazeze pe un 
consens și un echilibru între 
responsabilitate și solidaritate, în 
concordanță cu concluziile Consiliului 
European din iunie 2018;

Or. pl

Amendamentul 103
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; regretă blocarea în 
Consiliu a reformei Regulamentului Dublin 
III;

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; regretă, în pofida 
deficiențelor bine documentate din cadrul 
Regulamentului Dublin, blocarea în 
Consiliu a reformei Regulamentului Dublin 
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III; consideră că această blocare poate fi 
interpretată drept o încălcare a 
principiului cooperării loiale între 
instituțiile UE, astfel cum este prevăzut la 
articolul 13 alineatul (2) din TUE, ținând 
seama, de asemenea, de faptul că 
Consiliul a încercat întotdeauna obținerea 
unui acord unanim cu toate că o 
majoritate calificată ar fi fost suficientă; 
reamintește faptul că Parlamentul 
European a adoptat, la 6 noiembrie 2017, 
Raportul referitor la propunerea de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a criteriilor și 
mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei 
cereri de protecție internațională 
prezentate într‑unul dintre statele membre 
de către un resortisant al unei țări terțe 
sau de către un apatrid (reformare) și 
invită Comisia și Consiliul să se alăture, 
fără întârziere, solicitării Parlamentului 
pentru o politică de repartizare a 
responsabilităților la nivelul UE 
sustenabilă, umană și solidară, în 
conformitate cu raportul menționat 
anterior;

Or. fr

Amendamentul 104
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; regretă blocarea în 
Consiliu a reformei Regulamentului Dublin 
III;

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; regretă blocarea în 
Consiliu a reformei Regulamentului Dublin 
III; consideră deosebit de regretabil faptul 
că, la momentul actual, Uniunea apelează 
la același set de norme care au contribuit 
la exacerbarea diviziunii dintre statele 
membre și care s-au dovedit absolut 
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ineficiente în gestionarea unui aflux 
important de refugiați precum cel cu care 
s-a confruntat Uniunea în perioada 2015-
2016; 

Or. it

Amendamentul 105
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și 
durabilă la nivel european; regretă 
blocarea în Consiliu a reformei 
Regulamentului Dublin III;

2. subliniază importanța abordării 
globale în materie de migrație și 
mobilitate, pentru a stabili un cadru 
pentru dimensiunea externă a politicii 
privind migrația și azilul printr-o 
cooperare sporită între UE și țările terțe 
cu privire la migrația legală și la 
mobilitate, a combate traficul cu ființe 
umane, a promova protecția 
internațională și a extinde dimensiunea 
externă a politicii UE privind azilul și 
interacțiunea între politica privind 
migrația și cea privind dezvoltarea;

Or. pl

Amendamentul 106
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și 
durabilă la nivel european; regretă 
blocarea în Consiliu a reformei 
Regulamentului Dublin III;

2. constată blocarea în Consiliu a 
Regulamentului Dublin III;
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Or. en

Amendamentul 107
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și 
durabilă la nivel european; regretă 
blocarea în Consiliu a reformei 
Regulamentului Dublin III;

2. constată blocarea în Consiliu a 
reformei Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 108
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și 
durabilă la nivel european; regretă 
blocarea în Consiliu a reformei 
Regulamentului Dublin III;

2. reamintește rezoluția legislativă a 
acestuia referitoare la reformarea 
Regulamentului Dublin IV adoptată la 6 
noiembrie 2017; regretă că Consiliul nu a 
adoptat o poziție cu privire la această 
reformare și, prin urmare, a blocat 
reforma Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 109
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
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Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și 
durabilă la nivel european; regretă 
blocarea în Consiliu a reformei 
Regulamentului Dublin III;

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui un sistem european comun de 
azil armonizat și durabil; regretă blocarea 
în Consiliu a reformei Regulamentului 
Dublin III;

Or. en

Amendamentul 110
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; regretă blocarea în 
Consiliu a reformei Regulamentului 
Dublin III;

2. subliniază că acordurile ad hoc nu 
pot înlocui o politică armonizată și durabilă 
la nivel european; solicită adoptarea 
rapidă a noului pact privind azilul și 
migrația;

Or. en

Amendamentul 111
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că soluțiile bazate pe 
sistemul european de azil trebuie să 
garanteze un nivel adecvat de securitate și 
ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe 
principiul responsabilității statelor 
membre pentru sistemele de azil 
naționale; subliniază, în același timp, 
necesitatea unei abordări cuprinzătoare 
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privind migrația, ținând seama, printre 
altele, de aspectul returnărilor;

Or. pl

Amendamentul 112
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. își reafirmă sprijinul deplin pentru 
poziția adoptată de Parlamentul 
European cu privire la reformarea 
Regulamentului Dublin IV care propunea 
un sistem bazat pe o repartizare echitabilă 
a responsabilității printr-un mecanism de 
transfer permanent și automat, fără 
praguri;

Or. en

Amendamentul 113
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. salută deciziile Consiliului din 
2015 și 2016 privind transferurile, care au 
fost adoptate ca o măsură urgentă de 
solidaritate; își exprimă dezamăgirea cu 
privire la angajamentele neîndeplinite ale 
statelor membre cu privire la solidaritate 
și repartizarea responsabilității; regretă 
faptul că Comisia Europeană nu a urmat 
apelul Parlamentului European exprimat 
în rezoluția sa din 15 mai 2017 de a 
propune extinderea măsurilor de transfer 
până la adoptarea Regulamentului 
Dublin reformat;
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Or. en

Amendamentul 114
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar 
trebui creat un mecanism de gestionare a 
crizelor bazat pe solidaritate, având un 
instrument financiar gestionat de 
Comisie, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE în cele mai bune 
condiții posibile;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 115
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar 
trebui creat un mecanism de gestionare a 
crizelor bazat pe solidaritate, având un 
instrument financiar gestionat de 
Comisie, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE în cele mai bune 
condiții posibile;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 116
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar 
trebui creat un mecanism de gestionare a 
crizelor bazat pe solidaritate, având un 
instrument financiar gestionat de 
Comisie, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE în cele mai bune 
condiții posibile;

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre în timpul crizei din 2015 și nici 
nu a răspuns consecințelor crizei de 
COVID-19;

Or. en

Amendamentul 117
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE în cele mai bune condiții posibile;

3. constată că mecanismul de alertă 
timpurie, pregătire și gestionare a crizelor 
prevăzut la articolul 33 nu a fost aplicat 
până în prezent, consideră că ar trebui 
creat un mecanism bazat pe solidaritate în 
UE, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE și pentru a nu 
împiedica sosirile și a devia 
responsabilitatea; subliniază că protecția 
drepturilor fundamentale ale solicitanților 
de azil ar trebui să rămână întotdeauna 
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punctul central al acestui mecanism; 
constată, de asemenea, că dispozițiile 
prevăzute în Directiva privind protecția 
temporară nu au fost încă invocate;

Or. en

Amendamentul 118
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE în cele mai bune condiții posibile;

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; constată că articolul 
33 nu a fost aplicat efectiv niciodată, nici 
măcar în timpul crizei migrației din 
perioada 2015-2016; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE în cele mai bune condiții posibile;

Or. en

Amendamentul 119
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar 

3. constată că mecanismul de alertă 
timpurie, pregătire și gestionare a crizelor 
prevăzut la articolul 33 nu a fost aplicat 
până în prezent; observă, de asemenea, 
dispozițiile prevăzute în Directiva privind 
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trebui creat un mecanism de gestionare a 
crizelor bazat pe solidaritate, având un 
instrument financiar gestionat de 
Comisie, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE în cele mai bune 
condiții posibile;

protecția temporară care vizau abordarea 
afluxurilor masive de persoane care au 
nevoie de protecție internațională, 
dispoziții care nu au fost încă invocate;

Or. en

Amendamentul 120
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar 
trebui creat un mecanism de gestionare a 
crizelor bazat pe solidaritate, având un 
instrument financiar gestionat de 
Comisie, pentru a asigura continuitatea 
dreptului de azil în UE în cele mai bune 
condiții posibile;

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; subliniază că 
solidaritatea nu poate fi impusă statelor 
membre, ci ar trebui, în schimb, să se 
bazeze pe un cadru juridic pe care să îl 
poată sprijini toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 121
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
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bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE în cele mai bune condiții posibile;

bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar, pentru a evita crearea unor 
situații de urgență în statele membre ale 
primei intrări și, dacă este posibil, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE;

Or. en

Amendamentul 122
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea dreptului de azil în 
UE în cele mai bune condiții posibile;

3. constată că instrumentul de 
gestionare a crizelor prevăzut la articolul 
33 nu a oferit un sprijin efectiv statelor 
membre și nici nu a răspuns consecințelor 
crizei de COVID-19; consideră că ar trebui 
creat un mecanism de gestionare a crizelor 
bazat pe solidaritate, având un instrument 
financiar gestionat de Comisie, pentru a 
asigura continuitatea gestionării cazurilor 
de azil în UE în cele mai bune condiții 
posibile;

Or. fr

Amendamentul 123
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că, potrivit unui raport 
al Curții de Conturi Europene, transferul 
în perioada 2015-2017 a fost o soluție 
costisitoare și ineficace; subliniază că 
distribuirea obligatorie a migranților între 
statele membre ca parte a politicii UE 
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privind migrația nu este o soluție și că 
mecanismul de transfer contribuie pur și 
simplu la creșterea presiunii exercitate de 
migrație și încurajează migranții să 
încerce să ajungă ilegal în UE cu ajutorul 
persoanelor care introduc ilegal migranți, 
aceștia putând deveni adesea victimele 
traficului de persoane și, în acest context, 
atrage atenția asupra riscului la adresa 
sănătății și vieții oamenilor;

Or. pl

Amendamentul 124
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că un astfel de 
mecanism ar trebui să permită 
participarea organizațiilor societății civile 
care oferă asistență profesională 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională pe durata evaluării cererii 
lor de azil, în special asistență de natură 
juridică;

Or. en

Amendamentul 125
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 

4. reamintește că statele membre au 
posibilitatea să utilizeze în mod 
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articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente; subliniază însă că clauza 
discreționară ar trebui tratată ca o clauză 
care permite luarea de măsuri în 
circumstanțe excepționale pentru 
persoanele care au realmente nevoie de 
sprijin și nu ca o portiță în situații în care 
nu există un acord în UE cu privire la 
transferul migranților; reamintește că, în 
conformitate cu Regulamentul Dublin III, 
primirea solicitanților în temeiul aceste 
clauze rămâne voluntară;

Or. pl

Amendamentul 126
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

4. subliniază că clauza discreționară 
prevăzută la articolul 17 care acordă unui 
stat membru libertatea de a-și asuma 
responsabilitatea pentru o cerere de azil 
este utilizată cu reticență și doar de un 
număr mic de state membre; constată că 
Germania, Țările de Jos și Franța au 
reprezentat majoritatea cazurilor în 2018; 
invită statele membre să utilizeze în mod 
excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

Or. en
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Amendamentul 127
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia și din Insula Lampedusa aflate în 
prezent sub presiune extremă și pentru a 
asigura condiții de primire decente; ia act 
de protestele pașnice și își exprimă 
solidaritatea față de populația rezidentă a 
unor insule din Grecia și Italia, care se 
confruntă în prezent cu un aflux 
migratoriu masiv;

Or. en

Amendamentul 128
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a 
transfera solicitanții de azil din hotspot-
urile din Grecia aflate în prezent sub 
presiune extremă și pentru a asigura 
condiții de primire decente;

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17;

Or. fr

Amendamentul 129
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
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Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente cu acces suficient la 
asistență în domeniul sănătății fizice și 
mintale;

Or. en

Amendamentul 130
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de 
la articolul 17, de exemplu pentru a 
transfera solicitanții de azil din hotspot-
urile din Grecia aflate în prezent sub 
presiune extremă și pentru a asigura 
condiții de primire decente;

4. invită statele membre să extindă 
utilizarea clauzei discreționare de la 
articolul 17, pentru a aborda situațiile 
dificile și circumstanțele umanitare, de 
exemplu pentru a transfera solicitanții de 
azil care locuiesc, în prezent, în hotspot-
uri în condiții inumane, degradante, 
insalubre și nesigure și pentru a asigura 
condiții de primire decente pentru aceștia;

Or. en

Amendamentul 131
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 
Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

4. constată că articolul 17 alineatul 
(2) este pus în aplicare foarte rar și invită 
statele membre să utilizeze într-o mai 
mare măsură clauza discreționară, de 
exemplu pentru a transfera solicitanții de 
azil din hotspot-urile din Grecia aflate în 
prezent sub presiune extremă și pentru a 
asigura condiții de primire demne;

Or. fr

Amendamentul 132
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de 
la articolul 17, de exemplu pentru a 
transfera solicitanții de azil din hotspot-
urile din Grecia aflate în prezent sub 
presiune extremă și pentru a asigura 
condiții de primire decente;

4. invită statele membre să extindă 
utilizarea clauzei discreționare de la 
articolul 17, pentru a aborda situațiile 
dificile, inclusiv ca instrument de 
repartizare a responsabilității, în situații 
caracterizate printr-un număr mare de 
sosiri spontane și în contextul specific al 
sosirilor pe mare și al procedurilor de 
debarcare;

Or. en

Amendamentul 133
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre să utilizeze în 
mod excepțional clauza discreționară de la 
articolul 17, de exemplu pentru a transfera 
solicitanții de azil din hotspot-urile din 

4. invită statele membre să utilizeze 
clauza discreționară de la articolul 17, de 
exemplu pentru a transfera solicitanții de 
azil din hotspot-urile din Grecia aflate în 
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Grecia aflate în prezent sub presiune 
extremă și pentru a asigura condiții de 
primire decente;

prezent sub presiune extremă și pentru a 
asigura condiții de primire decente;

Or. it

Amendamentul 134
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că dispozițiile privind 
unitatea familiei, care ocupă primul loc în 
ierarhia criteriilor, ar trebui să fie puse în 
aplicare în mod eficient și că dispozițiile 
privind persoanele aflate în îngrijire 
(articolul 16) și clauzele discreționare 
(articolul 17) ar trebui să fie utilizate la 
scară mai largă pentru a sprijini unitatea 
familiei;

Or. en

Amendamentul 135
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre să 
structureze în mod eficient unitățile 
Dublin și să consolideze resursele umane 
ale acestora, cu sprijinul Comisiei, pentru 
a îmbunătăți procedurile Dublin, în 
special cele privind reîntregirea familiei;

Or. fr
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Amendamentul 136
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. în lipsa unui mecanism de 
solidaritate permanent, sprijină utilizarea 
extinsă a clauzelor discreționare de la 
articolul 17 ca instrument de solidaritate 
pentru repartizarea responsabilității, în 
special în situații caracterizate printr-un 
număr mare de sosiri spontane și în 
contextul specific al sosirilor pe mare și al 
procedurilor de debarcare;

Or. en

Amendamentul 137
Damien Carême, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul 
responsabil și, după caz, a returna 
solicitanții, fără o perioadă de reținere 
prelungită inutil;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 138
Terry Reintke, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul 
responsabil și, după caz, a returna 
solicitanții, fără o perioadă de reținere 
prelungită inutil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 139
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul 
responsabil și, după caz, a returna 
solicitanții, fără o perioadă de reținere 
prelungită inutil;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 140
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul 
responsabil și, după caz, a returna 
solicitanții, fără o perioadă de reținere 
prelungită inutil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul 
responsabil și, după caz, a returna 
solicitanții, fără o perioadă de reținere 
prelungită inutil;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 142
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil; 
subliniază că copiii nu trebuie ținuți în 
detenție în scopuri de imigrare, în 
conformitate cu Declarația de la New 
York pentru refugiați și migranți din 19 
septembrie 2016, și invită statele membre 
ale UE să elaboreze soluții alternative la 
detenție, cum ar fi centre de plasament în 
cadrul comunității pentru copii;

Or. en

Amendamentul 143
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
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și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil; 
subliniază, în acest sens, necesitatea de a 
asigura suficiente resurse financiare și 
umane pentru a pune în aplicare 
procedurile Dublin accelerate;

Or. bg

Amendamentul 144
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate care să 
crească operabilitatea, eficiența și 
celeritatea la principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

Or. en

Amendamentul 145
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate în partea 
sudică a Mării Mediterane, în centrele de 
primire gestionate de UE, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
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rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții;

Or. en

Amendamentul 146
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
și, după caz, a returna solicitanții, 
recurgând la proceduri de plasare în 
detenție, dacă acest lucru este necesar;

Or. fr

Amendamentul 147
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri Dublin accelerate la 
principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 

5. recomandă introducerea, în 
conformitate cu dreptul internațional, a 
unor proceduri rapide la frontieră, legate 
de azil, la principalele puncte de sosire 
neregulamentară în UE în centrele 
europene de primire, pentru a prelucra 
rapid cererile de azil, a le evalua 
îndreptățirea, a identifica statul responsabil 
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și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

și, după caz, a returna solicitanții, fără o 
perioadă de reținere prelungită inutil;

Or. pl

Amendamentul 148
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că, într-un viitor sistem de 
migrație al UE, majoritatea cererilor 
solicitanților de azil sunt depuse la 
frontierele externe ale Uniunii sau în 
zona de tranzit a unui stat membru 
înainte de a se lua o decizie referitoare la 
intrarea solicitantului; subliniază că un 
astfel de sistem ar eficientiza și mai mult 
procedurile Dublin;

Or. en

Amendamentul 149
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește, în acest sens, că 
înființarea unor platforme de debarcare 
în afara UE în scopul efectuării unui triaj 
riguros și al înregistrării cererilor de azil 
legitime ar putea împiedica efectuarea de 
către migranți a unor călătorii 
periculoase pe Marea Mediterană;

Or. en
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Amendamentul 150
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că ar trebui 
îmbunătățite procesele de reîntregire a 
familiei pentru copiii care se deplasează;

Or. en

Amendamentul 151
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă 
limbă decât limba oficială a țării în care 
sunt realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă 
resurse financiare și umane adecvate;

6. subliniază sprijinul operațional 
oferit de Biroul European de Sprijin pentru 
Azil (EASO) în desfășurarea procedurilor 
Dublin în hotspot-uri;

Or. en

Amendamentul 152
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă 
resurse financiare și umane adecvate;

6. constată sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
intervievatorului să vorbească o altă limbă 
decât cea oficială a țării în care sunt 
realizate interviurile, asigurând totodată 
că solicitantul beneficiază de interpretare 
într-o limbă pe care o înțelege; subliniază 
că este necesar ca EASO să respecte, în 
cadrul activității sale operaționale, cele 
mai înalte standarde și să plaseze în 
centrul activității sale interesele 
solicitanților care au nevoie de protecție 
internațională, inclusiv interesul superior 
al copilului;

Or. en

Amendamentul 153
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în 
desfășurarea procedurilor Dublin în 
hotspot-uri; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze activitatea 
personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

6. subliniază numeroasele provocări 
legate de punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin și constată că 
Biroul European de Sprijin pentru Azil 
(EASO) oferă un sprijin crucial 
autorităților statelor membre pentru 
punerea în aplicare a procedurilor Dublin; 
invită Comisia și statele membre să se 
asigure că interviurile se desfășoară într-o 
limbă pe care solicitantul de azil o 
înțelege; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

Or. fr
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Amendamentul 154
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă 
resurse financiare și umane adecvate;

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate;

Or. en

Amendamentul 155
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în 
desfășurarea procedurilor Dublin în 
hotspot-uri; invită Comisia și statele 
membre să faciliteze activitatea 
personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă 
limbă decât limba oficială a țării în care 
sunt realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

6. subliniază sprijinul operațional și 
tehnic important oferit de Biroul European 
de Sprijin pentru Azil (EASO) statelor 
membre; invită Comisia și statele membre 
să faciliteze activitatea personalului EASO 
și a Comisiei pentru a spori asistența 
acordată statelor membre, în special celor 
aflate la frontiera UE; solicită înființarea 
Agenției Europene pentru Azil, care să aibă 
resurse financiare și umane adecvate și 
care să sprijine statele membre cu 
proceduri Dublin;

Or. en
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Amendamentul 156
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor de azil în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

Or. pl

Amendamentul 157
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o altă limbă 
decât limba oficială a țării în care sunt 
realizate; solicită înființarea Agenției 
Europene pentru Azil, care să aibă resurse 
financiare și umane adecvate;

6. subliniază sprijinul operațional 
important oferit de Biroul European de 
Sprijin pentru Azil (EASO) în desfășurarea 
procedurilor Dublin în hotspot-uri; invită 
Comisia și statele membre să faciliteze 
activitatea personalului EASO, permițând 
desfășurarea de interviuri într-o limbă pe 
care solicitantul o înțelege; solicită 
înființarea Agenției Europene pentru Azil, 
care să aibă resurse financiare și umane 
adecvate;

Or. en
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Amendamentul 158
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. îndeamnă organizarea 
corespunzătoare și dotarea cu personal a 
unităților europene Dublin pentru a 
simplifica finalizarea procedurilor 
Dublin, în special a celor legate de 
stabilirea legăturilor de familie și 
aplicarea altor criterii care corelează un 
solicitant de azil cu un anumit stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 159
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită Comisiei să controleze 
dacă interviurile se desfășoară în limba 
solicitantului de azil sau într-o limbă pe 
care solicitantul se presupune în mod 
rezonabil că o înțelege;

Or. en

Amendamentul 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

invită statele membre să îmbunătățească 
cooperarea transfrontalieră între 
autoritățile de aplicare a legii pentru a 
preveni traficul de copii și exploatarea 
sexuală a acestora, precum și pentru a 
preveni riscul de sustragere al copiilor, 
asigurând o politică de toleranță zero față 
de dispariția copiilor în cadrul procesului 
de migrație;

Or. en

Amendamentul 161
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. regretă că drepturile solicitanților 
de azil, inclusiv cel la asistență juridică, 
sunt deseori neglijate atunci când se pune 
în aplicare Regulamentul Dublin III, 
reamintește că protejarea drepturilor 
fundamentale trebuie să se afle în centrul 
politicilor UE în domeniul azilului și al 
procesului de punere în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea minorilor, a victimelor traficului 
de persoane, a victimelor torturii și a celor 
mai vulnerabile persoane;

Or. en
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Amendamentul 162
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane; subliniază că această protecție a 
drepturilor fundamentale nu trebuie să 
conducă la o creștere a traficului de copii 
și de persoane vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 163
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, printre care minorii 
neînsoțiți, a victimelor traficului de 
persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

Or. bg

Amendamentul 164
Damien Carême
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a tuturor celorlalte persoane 
aflate în situații vulnerabile;

Or. fr

Amendamentul 165
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane, cum ar fi persoanele LGBTI;

Or. en

Amendamentul 166
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie luată în 
considerare la punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
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protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

protejarea minorilor neînsoțiți, a copiilor, 
a victimelor traficului de persoane și a 
celor mai vulnerabile persoane;

Or. en

Amendamentul 167
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a celor mai vulnerabile 
persoane;

7. reamintește că protejarea 
drepturilor fundamentale trebuie să se afle 
în centrul punerii în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, inclusiv 
protejarea copiilor, a victimelor traficului 
de persoane și a altor persoane 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 168
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 28, măsura reținerii solicitanților 
de azil în cadrul procedurilor Dublin nu 
poate fi impusă decât în ultimă instanță, 
numai în cazul în care reținerea este 
conformă cu principiul proporționalității 
și în cazul în care, pentru a asigura 
procedurile de transfer, nu poate fi 
aplicată în mod eficient nicio altă măsură 
alternativă mai puțin coercitivă, ori în 
cazurile în care există un risc semnificativ 
de sustragere de la procedură;



AM\1209544RO.docx 81/144 PE654.089v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 169
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că solicitanții de azil 
au dreptul de a fi informați pe deplin cu 
privire la proceduri; regretă că nivelul de 
informații puse la dispoziția solicitanților 
de azil diferă în mod fundamental de la 
un stat membru la altul; îndeamnă statele 
membre să garanteze faptul că minorii 
beneficiază de informații personalizate, 
adaptate vârstei lor, precum și de sprijin 
specific; subliniază că furnizarea de 
asistență juridică și de servicii de 
interpretare este esențială pentru 
asigurarea dreptului solicitanților la 
informare;

Or. en

Amendamentul 170
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază costul uman 
îngrijorător al Regulamentului Dublin 
pentru solicitanții de azil, conform căruia 
transferurile către țara primei intrări pot 
crea anxietate severă pentru solicitanții de 
azil a căror sănătate mintală este deja 
slăbită de traumele suferite în urma 
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experiențelor trăite în țara de origine și în 
timpul călătoriei, precum și condițiile de 
primire adesea precare în statul membru 
al primei intrări;

Or. en

Amendamentul 171
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reiterează faptul că, în cadrul 
studiului de evaluare a impactului 
Regulamentului Dublin III, realizat de 
EPRS, se constată faptul că principiul 
nereturnării și încălcările drepturilor 
omului sunt motive suficiente pentru a 
suspenda un transfer, chiar și atunci când 
țara de destinație nu prezintă probleme 
sistemice;

Or. en

Amendamentul 172
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7а. consideră că ar trebui păstrat un 
echilibru între drepturile și 
responsabilitățile solicitanților de azil, 
fără a permite aplicarea unor tratamente 
privilegiate pentru cetățenii UE;

Or. bg
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Amendamentul 173
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. observă cu îngrijorare că 
persoanele LGBTI pot face obiectul 
discriminării și al violenței în țările 
considerate „sigure”, ceea ce conferă, 
prin urmare, cererilor lor de azil un 
caracter pe deplin legitim în astfel de 
circumstanțe; remarcă, de asemenea, că 
procedurile accelerate și lista „țărilor 
sigure” nu ar trebui să afecteze în mod 
nejustificat cererile de azil ale grupurilor 
vulnerabile, cum ar fi persoanele LGBTI; 
reamintește că aplicarea procedurilor 
accelerate și a listelor țărilor sigure ar 
trebui să fie în concordanță cu principiul 
nereturnării și cu drepturile 
fundamentale ale celor mai vulnerabile 
persoane;

Or. en

Amendamentul 174
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază că transferurile 
solicitanților de azil, în special ale 
persoanelor vulnerabile, ale minorilor și 
ale familiilor pot conduce la încălcări ale 
drepturilor omului; îndeamnă statele 
membre să evalueze în mod corespunzător 
riscurile la care ar fi expuși solicitanții în 
statele membre de destinație; subliniază, 
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în special, că transferurile trebuie 
efectuate în așa fel încât să nu expună, în 
niciun caz, persoanele în cauză unui risc 
de returnare, indiferent dacă sistemul de 
azil privind returnările este afectat de 
deficiențe sistemice;

Or. en

Amendamentul 175
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. regretă faptul că statele membre 
recurg de prea multe ori la detenția 
solicitanților care așteaptă să fie 
transferați; îndeamnă statele membre să 
depună eforturi concrete pentru a găsi 
soluții alternative valide la detenție;

Or. en

Amendamentul 176
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de aplicare 

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de aplicare 
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a reținerii; a reținerii prin asigurarea faptului că 
aceștia nu fac obiectul detenției; invită 
statele membre și Comisia să clarifice 
sensul „riscului ridicat de sustragere” în 
contextul Regulamentului Dublin III și al 
aplicării detenției în cazul grupurilor 
vulnerabile; solicită statelor membre să ia 
în considerare nevoile specifice ale 
persoanelor LGBTI aflate în detenție și să 
se asigure că beneficiază de protecție 
împotriva tratamentului inuman sau 
degradant aplicat de personalul unității 
și/sau de alte persoane deținute; 
reamintește că dreptul persoanelor 
transgen la sănătate, și anume de a avea 
acces la terapia de substituire hormonală, 
trebuie respectat în detenție, ca mijloc de 
prevenire a expunerii suplimentare a 
acestora la discriminare și/sau la violență 
provocată de personal și/sau de alte 
persoane deținute;

Or. en

Amendamentul 177
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele 
și Comisia să protejeze interesul superior 
al copilului și să clarifice criteriile de 
aplicare a reținerii;

8. subliniază existența unor 
deficiențe numeroase și sistematice în 
ceea ce privește respectarea ierarhiei 
criteriilor; subliniază faptul că unitatea 
familiei este departe de a fi cel mai 
frecvent criteriu aplicat, deși se află în 
vârful ierarhiei, în conformitate cu 
capitolul III din regulament; constată, de 
exemplu, că criteriul unității familiei a 
fost invocat în 5 % dintre cererile de 
„preluare” în Franța (din 12 000) și în 
3,7 % în Germania (din 17 500) și într-un 
număr chiar mai mic de cereri în Belgia, 
Suedia, Elveția; subliniază, dimpotrivă, 
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că, în 2018, Grecia a emis 79,3 % dintre 
cererile sale de „preluare” pe baza 
criteriului unității familiei; subliniază, de 
asemenea, că cererile de reîntregire a 
familiei sunt mai puțin acceptate (48 % 
din cazuri), comparativ cu rata medie de 
acceptare pentru toate procedurile 
(67,6 %); invită Comisia să monitorizeze 
mai atent respectarea ierarhiei criteriilor;

Or. en

Amendamentul 178
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de 
aplicare a reținerii;

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se acorde 
prioritate, în conformitate cu articolul 7, 
punerii în aplicare a articolelor 8, 9 și 10, 
drept criterii principale pentru 
determinarea statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de 
azil, pentru a garanta eficacitatea 
drepturilor la unitatea și la reîntregirea 
familiei, precum și pentru a armoniza și 
flexibiliza nivelul probatoriu necesar; 
invită statele și Comisia să acorde 
întotdeauna prioritate interesului superior 
al copilului și să îl protejeze și reamintește 
că, în conformitate cu Convenția 
Națiunilor Unite cu privire la drepturile 
copilului și cu recomandările formulate 
de Comitetul pentru drepturile copilului al 
Organizației Națiunilor Unite, reținerea 
copiilor în contextul gestionării migrației 
nu este niciodată în interesul superior al 
copilului;

Or. fr
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Amendamentul 179
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de 
aplicare a reținerii;

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se utilizeze 
mai bine dispozițiile privind reîntregirea 
familiei, inclusiv prin armonizarea 
nivelului probatoriu în statele membre în 
direcția elaborării unor standarde mai 
puțin stringente; invită statele și Comisia 
să protejeze interesul superior al copilului, 
care nu ar trebui niciodată reținut ca 
urmare a statutului de imigranți al 
membrilor de familie ai acestuia; solicită 
extinderea surselor utilizate pentru 
monitorizarea și identificarea practicilor 
ilegale, pentru a include informațiile 
furnizate de organizațiile internaționale și 
neguvernamentale, în cazul în care 
acestea sunt fiabile, actualizate și 
specifice;

Or. en

Amendamentul 180
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se utilizeze 
mai bine dispozițiile privind reîntregirea 
familiei, inclusiv prin armonizarea 
nivelului probatoriu în statele membre în 
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Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de 
aplicare a reținerii;

direcția elaborării unor standarde mai 
puțin stringente și mai ușor de realizat; 
invită Comisia și statele membre să 
accelereze procedurile de reîntregire a 
familiei, inclusiv printr-un transfer 
imediat într-o țară în care solicitantul are 
un membru de familie;

Or. en

Amendamentul 181
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de aplicare 
a reținerii;

8. invită Comisia să asigure 
respectarea deplină a ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar, reducând astfel 
povara pentru autoritățile statelor 
membre ale primei intrări; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de aplicare 
a reținerii;

Or. en

Amendamentul 182
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
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nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de aplicare 
a reținerii;

nivelul probatoriu necesar, fără a extinde 
normele actuale privind reîntregirea 
familiei; invită statele și Comisia să 
protejeze interesul superior al copilului și 
să clarifice criteriile de aplicare a reținerii;

Or. en

Amendamentul 183
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele și 
Comisia să protejeze interesul superior al 
copilului și să clarifice criteriile de 
aplicare a reținerii;

8. invită Comisia să monitorizeze mai 
atent respectarea ierarhiei criteriilor; 
consideră că este necesar să se clarifice 
condițiile de aplicare a criteriului privind 
reîntregirea familiei și să se armonizeze 
nivelul probatoriu necesar; invită statele 
membre și Comisia să utilizeze interesul 
superior al copilului ca un considerent 
primordial în toate deciziile referitoare la 
copii;

Or. en

Amendamentul 184
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că este necesar să se 
clarifice condițiile de aplicare a criteriului 
privind reîntregirea familiei și să se 
armonizeze nivelul probatoriu necesar; 
reamintește că interesul superior al 
copilului ar trebui să reprezinte 
considerentul primordial în toate 
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procedurile Dublin, în conformitate cu 
regulamentul; constată că în anumite 
state membre sunt elaborate bune 
practici, cum ar fi utilizarea unui 
personal specializat pentru minorii 
neînsoțiți sau abordarea multidisciplinară 
pentru determinarea vârstei; cu toate 
acestea, este profund îngrijorat de faptul 
că numirea unui reprezentant pentru 
asistarea minorilor neînsoțiți cu privire la 
procedurile Dublin este adesea întârziată 
sau nu este asigurată în multe state 
membre din cauza dificultăților de ordin 
practic; observă, de asemenea, că 
reprezentanții din unele țări nu sunt 
suficient informați în legătură cu 
procedurile Dublin și că minorii neînsoțiți 
nu beneficiază de sprijin adaptat vârstei 
lor; invită statele membre și Comisia să 
protejeze mai bine interesul superior al 
copilului;

Or. en

Amendamentul 185
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că dreptul de azil ar 
trebui să vizeze asigurarea unei protecții 
sigure și a serviciilor de bază și nu 
alegerea independentă a celui mai bun loc 
pentru a trăi; frontierele externe ar trebui, 
prin urmare, să fie protejate chiar și mai 
eficace și ar trebui introduse proceduri 
pentru a asigura că resortisanții străini 
care solicită protecție sunt diferențiați cât 
de rapid posibil de cei care doar 
intenționează să se folosească procedurile 
de azil pentru a intra în UE și a se deplasa 
către alte state membre și care ar trebui să 
fie returnați imediat în țările lor de 
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origine sau de tranzit;

Or. pl

Amendamentul 186
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită statele membre să ofere o 
pregătire corespunzătoare agenților 
pentru azil în ceea ce privește nevoile 
celor mai vulnerabile persoane, cum ar fi 
persoanele LGBTI, și să se asigure că 
interviurile se desfășoară în medii 
favorabile divulgării integrale de 
informații esențiale necesare pentru a 
dovedi validitatea cererii; constată cu 
îngrijorare că s-ar putea ca, la început, 
unii solicitanți de azil LGBTI să nu se 
simtă confortabil cu dezvăluirea orientării 
lor sexuale sau a identității de gen din 
cauza interacțiunilor negative avute 
anterior cu autoritățile din țara de 
origine;

Or. en

Amendamentul 187
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că transferurile Dublin 
trebuie efectuate în așa fel încât să nu 
expună, în niciun caz, persoanele în 
cauză unui risc de returnare sau unui 
tratament inuman ori degradant, 
indiferent dacă sistemul de azil al țării de 
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returnare este afectat de deficiențe 
sistemice;

Or. en

Amendamentul 188
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. regretă faptul că statele membre 
nu contribuie proactiv la identificarea și 
verificarea legăturilor de familie; regretă 
că sarcina probei este aproape în 
întregime lăsată în sarcina solicitanților;

Or. en

Amendamentul 189
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că transferurile 
realizate în temeiul Regulamentului 
Dublin nu ar trebui să expună niciodată 
persoanele riscului de returnare;

Or. fr

Amendamentul 190
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. detenția trebuie să fie cât mai 
scurtă posibil și nu poate fi mai lungă 
decât perioada necesară, în mod 
rezonabil, pentru îndeplinirea cu diligență 
a procedurilor administrative necesare 
până la efectuarea transferului în temeiul 
prezentului regulament; subliniază că, în 
lipsa unor criterii armonizate pentru 
determinarea riscului de sustragere, 
statele membre au adoptat criterii 
divergente și uneori controversate; 
solicită statelor membre și Comisiei să 
clarifice criteriile pentru detenția 
solicitanților de azil;

Or. en

Amendamentul 191
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că definiția restrânsă a 
familiei contribuie la nerespectarea 
ierarhiei criteriilor și la 
disfuncționalitatea sistemului;

Or. en

Amendamentul 192
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. invită statele membre și Comisia să 
asigure o verificare adecvată a interesului 
superior al copilului, evitând posibilitatea 
ca nivelul de complexitate al procedurilor 
să conducă la nepunerea în aplicare a 
acestui principiu, în special pentru 
minorii neînsoțiți cu vârsta cuprinsă între 
16 și 18 ani;

Or. en

Amendamentul 193
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. regretă faptul că statele membre 
aplică o interpretare diferită a interesului 
superior al copilului; invită, prin urmare, 
Comisia să clarifice definiția în 
conformitate cu legislația UE și să 
identifice posibilitățile de reîntregire a 
familiei, considerațiile privind siguranța 
și securitatea, informațiile generale care 
ar trebui luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 194
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8e. îndeamnă statele membre și 
Comisia să clarifice faptul că detenția nu 
este niciodată în interesul superior al 
copilului și că un minor nu ar trebui 
niciodată reținut ca urmare a statutului 
de imigranți al membrilor de familie ai 
acestuia; solicită extinderea surselor 
utilizate pentru monitorizarea și 
identificarea practicilor ilegale, pentru a 
include informațiile furnizate de 
organizațiile internaționale și 
neguvernamentale, în cazul în care 
acestea sunt fiabile, actualizate și 
specifice;

Or. en

Amendamentul 195
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 8 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8f. regretă că mecanismele de 
identificare insuficiente și metodele 
eronate de evaluare a vârstei agravează 
adesea și mai mult situația minorilor, 
cauzând întârzieri sau afectând în mod 
negativ rezultatul procedurii Dublin; 
solicită o evaluare armonizată a vârstei 
care să nu pericliteze drepturile, sănătatea 
și bunăstarea psihologică a minorilor;

Or. en
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Amendamentul 196
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Simplificarea procedurilor și reducerea 
semnificativă a termenelor

Simplificarea procedurilor, reducerea 
termenelor și respectarea dreptului la o 
cale de atac eficientă

Or. en

Amendamentul 197
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea 
și armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ în 
perioada 2016-2017 și generează costuri 
umane, materiale și financiare 
semnificative; subliniază că, în perioada 
2016-2019, Germania și Franța sunt, de 
departe, cele două țări care au emis cele 
mai multe cereri (68 % din numărul total 
de cereri corespunzător exclusiv celor 
două țări), în timp ce Spania, Estonia, 
Lituania, Letonia, Slovacia, Bulgaria, 
Polonia și Republica Cehă au emis puține 
cereri Dublin; subliniază că Spania nu a 
emis aproape nicio cerere Dublin, în 
pofida existenței unui număr mare și în 
creștere de cereri de azil; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază că există diferențe 
semnificative între țări, 54,6 % dintre 
transferuri fiind efectuate din Grecia, 
42,2 % din Suedia, 11,2 % din Germania, 
6,7 % din Franța și 1,6 % din Italia în 
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perioada 2016-2019, remarcând totodată 
un deficit semnificativ de informații în 
cazul mai multor țări;

Or. en

Amendamentul 198
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state, ceea 
ce subminează în mod activ principiul 
solidarității UE și contribuie în mod direct 
la supraîncărcarea sistemelor în anumite 
state membre; consideră că este esențial să 
se combată mișcările secundare pentru a 
reduce cererile de transfer; propune 
clarificarea și armonizarea condițiilor de 
declanșare a procedurilor de transfer;

Or. en

Amendamentul 199
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
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financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a 
sistemelor de azil; subliniază lipsa 
cooperării și a schimbului de informații 
între state; consideră că este esențial să se 
combată mișcările secundare pentru a 
reduce cererile de transfer; propune 
clarificarea și armonizarea condițiilor de 
declanșare a procedurilor de transfer;

financiare semnificative; constată, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri; consideră că este 
esențial să se combată mișcările secundare 
pentru a reduce cererile de transfer; 
propune clarificarea și armonizarea 
condițiilor de declanșare a procedurilor de 
transfer;

Or. en

Amendamentul 200
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state, 
inclusiv din partea statelor terțe din care 
provin solicitanții de azil sau pe care 
aceștia le-au tranzitat; consideră că este 
esențial să se combată mișcările secundare 
pentru a reduce cererile de transfer; 
propune clarificarea și armonizarea 
condițiilor de declanșare a procedurilor de 
transfer;

Or. fr

Amendamentul 201
Annalisa Tardino
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative, în special pentru 
statele membre ale primei intrări; regretă 
profund, cu toate acestea, că ele sunt duse 
la bun sfârșit în numai 11 % din cazuri, 
ceea ce contribuie la supraîncărcarea 
permanentă a sistemelor de azil; subliniază 
lipsa cooperării și a schimbului de 
informații între state; consideră că este 
esențial să se combată mișcările secundare 
pentru a reduce cererile de transfer; 
propune clarificarea și armonizarea 
condițiilor de declanșare a procedurilor de 
transfer;

Or. en

Amendamentul 202
Terry Reintke, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se depună 
eforturi pentru a se asigura accesul la 
informații într-o limbă pe care solicitantul 
o înțelege, precum și eforturi pentru a 
crea medii sigure pentru divulgarea 
informațiilor cu caracter personal 
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necesare pentru a demonstra validitatea 
cererii pentru a reduce cererile de transfer;

Or. en

Amendamentul 203
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
propune clarificarea și armonizarea 
condițiilor de declanșare a procedurilor de 
transfer;

Or. it

Amendamentul 204
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a 

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; constată, totuși, 
faptul că în numai 11 % din cazuri 
transferurile sunt efectuate în mod 
efectiv, ceea ce indică în mod clar 
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sistemelor de azil; subliniază lipsa 
cooperării și a schimbului de informații 
între state; consideră că este esențial să se 
combată mișcările secundare pentru a 
reduce cererile de transfer; propune 
clarificarea și armonizarea condițiilor de 
declanșare a procedurilor de transfer;

ineficiența Regulamentului Dublin; 
subliniază lipsa cooperării și a schimbului 
de informații între state; consideră că este 
esențial să se depună eforturi pentru a 
asigura accesul la informații și proceduri 
rapide pentru reîntregirea familiei și 
pentru transferurile solicitanților de azil;

Or. fr

Amendamentul 205
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a 
sistemelor de azil; subliniază lipsa 
cooperării și a schimbului de informații 
între state; consideră că este esențial să se 
combată mișcările secundare pentru a 
reduce cererile de transfer; propune 
clarificarea și armonizarea condițiilor de 
declanșare a procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; constată, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri; remarcă lipsa 
cooperării și a schimbului de informații 
între state; încurajează statele membre să 
aplice mai rapid clauza discreționară de 
la articolul 17, în cazurile în care devine 
evident faptul că transferurile nu pot fi 
efectuate sau în cazul în care situația 
individuală a solicitantului o impune;

Or. en

Amendamentul 206
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
consideră că este esențial să se combată 
mișcările secundare pentru a reduce 
cererile de transfer; propune clarificarea 
și armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

9. subliniază că procedurile de 
transfer s-au multiplicat semnificativ și 
generează costuri umane, materiale și 
financiare semnificative; regretă, cu toate 
acestea, că ele sunt duse la bun sfârșit în 
numai 11 % din cazuri, ceea ce contribuie 
la supraîncărcarea permanentă a sistemelor 
de azil; subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
încurajează statele membre să aplice mai 
rapid clauza discreționară în cazurile în 
care devine evident faptul că transferurile 
nu pot fi efectuate sau în cazul în care 
situația individuală a solicitantului o 
impune;

Or. en

Amendamentul 207
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază jurisprudența 
importantă a CEDO și a CJUE din ultimii 
ani care a clarificat motivele admisibile de 
refuz al transferurilor Dublin, în special 
orice sursă de risc pentru persoana în 
cauză; remarcă, în special, numărul din 
ce în ce mai mare de decizii ale 
instanțelor europene și naționale de a 
suspenda transferurile către statele 
membre în care unui solicitant de azil i s-
ar refuza pe nedrept protecția 
internațională (returnare indirectă) sau i 
s-ar nega drepturile în cadrul procedurii 
Dublin; regretă că solicitanții de azil sunt 
victime ale unui tratament inuman sau 
degradant în anumite state membre;

Or. en
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Amendamentul 208
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. constată că asistența juridică 
gratuită pentru solicitanții de azil 
generează un cost financiar și 
administrativ semnificativ în statele 
membre ale primei intrări, reducând 
astfel disponibilitatea acestor servicii 
pentru resortisanții din țările eligibile;

Or. en

Amendamentul 209
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9а. subliniază faptul că, întrucât se 
aplică norme diferite în cazul circulației 
în spațiul Schengen și în afara spațiului 
Schengen, măsurile luate împotriva 
deplasărilor secundare neregulamentare 
ar trebui, de asemenea, să fie diferite;

Or. bg

Amendamentul 210
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9b. observă că deficiențele în ceea ce 
privește organizarea structurală, resursele 
și funcționarea autorității naționale în 
materie de azil au contribuit la întârzierea 
procedurilor Dublin și au împiedicat 
punerea în aplicare a regulamentului; 
constată că, deși majoritatea țărilor au 
încredințat atribuții unei singure 
autorități specializate, responsabile cu 
examinarea cererii de azil, unele state 
membre au ales să împartă 
responsabilitatea între diferite autorități, 
creând în anumite cazuri complexități de 
ordin practic pentru solicitanții de azil și 
divergențe în ceea ce privește punerea în 
aplicare a regulamentului;

Or. en

Amendamentul 211
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. regretă că statele membre care 
efectuează regularizări în masă 
stimulează mișcări secundare periculoase 
ale migranților în situație 
neregulamentară care speră să obțină 
statut juridic și că astfel de măsuri 
reprezintă un potențial factor de atracție 
pentru migrație în viitor;

Or. en

Amendamentul 212
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 9 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9c. subliniază că eficiența 
procedurilor Dublin depinde, de 
asemenea, de calitatea și dimensiunea 
personalului din fiecare autoritate 
națională în materie de azil; remarcă 
decalajele importante dintre autoritățile în 
materie de azil în ceea ce privește 
numărul membrilor personalului per 
solicitant de azil; subliniază că unitățile 
Dublin de la nivel național sunt în deficit 
de personal, deși se confruntă cu o 
creștere semnificativă a volumului lor de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 213
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 9 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9d. subliniază lipsa cooperării și a 
schimbului de informații între state; 
constată că cererile de „reprimire” au 
reprezentat forma dominantă a 
procedurilor Dublin în ultimii ani, ceea ce 
a însemnat că majoritatea persoanelor 
care au făcut obiectul unei proceduri 
Dublin au solicitat deja azil într-un alt 
stat membru; consideră că este esențial să 
se combată mișcările secundare pentru a 
reduce cererile de transfer; subliniază că 
aplicarea strictă a criteriului „trecerea 
neregulamentară a frontierei” creează o 
povară disproporționată pentru țările 
primei intrări, care deseori nu dispun de 
resurse și capacități pentru a găzdui și 
înregistra solicitanți de azil; reamintește 
că termenele pentru fiecare etapă a 
procedurii Dublin sunt menite să reducă 
durata procedurii și să permită accesul 



PE654.089v01-00 106/144 AM\1209544RO.docx

RO

rapid la procedura de azil; constată că, în 
continuare, există o lipsă de claritate și 
variații între statele membre în ceea ce 
privește calcularea termenelor și a datei la 
care începe să curgă termenul pentru 
fiecare procedură; propune clarificarea și 
armonizarea condițiilor de declanșare a 
procedurilor de transfer;

Or. en

Amendamentul 214
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 215
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 

10. consideră că, în unele cazuri, 
aplicarea incorectă a normelor privind 
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Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

ierarhia criteriilor, în special în ceea ce 
privește reîntregirea familiei și situația 
copiilor neînsoțiți, afectează eficiența 
procedurilor de azil și contribuie la 
creșterea riscului de sustragere de la 
proceduri; subliniază că cererile de 
transfer sunt rareori sunt duse la bun 
sfârșit, ceea ce le creează solicitanților de 
azil o incertitudine inutilă și contravine 
obiectivului Regulamentului Dublin de a 
asigura accesul eficace și eficient la 
procedurile de azil; invită Comisia să 
remedieze principala deficiență a 
Regulamentului Dublin, și anume 
atribuirea implicită a responsabilității 
pentru examinarea unei cereri de azil 
primelor țări de sosire, și să propună un 
sistem în care legăturile pe care le au 
solicitanții de azil cu anumite state 
membre să fie luate în considerare în mod 
corespunzător;

Or. fr

Amendamentul 216
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

10. reamintește că transferarea 
responsabilității în cazurile în care 
termenul-limită pentru transfer nu este 
respectat ar trebui să încurajeze statele 
membre să execute transferuri cât de 
rapid și de eficient posibil; consideră că 
termenele în vigoare în prezent sunt 
suficiente;

Or. pl
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Amendamentul 217
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil; solicită, de asemenea, 
Comisiei să ia în considerare un 
mecanism care să conducă la declararea 
nulității cererilor de azil ale solicitanților 
care nu își respectă obligațiile sau care 
depun cereri multiple de azil;

Or. fr

Amendamentul 218
Terry Reintke, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage;
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normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

Or. en

Amendamentul 219
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

10. consideră că, conform dovezilor, în 
multe cazuri solicitanții de azil rămân în 
afara sistemului din cauza utilizării 
disproporționate a criteriului primei țări 
de trecere neregulamentară a frontierei și 
a luării în considerare insuficiente a 
legăturilor semnificative și a nevoilor 
speciale ale solicitanților; invită Comisia 
să revizuiască normele pentru a spori 
încrederea între statele membre și între 
acestea și solicitanții de azil;

Or. en

Amendamentul 220
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 

10. consideră că normele privind 
transferul de responsabilitate în temeiul 
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Regulamentului Dublin III afectează, în 
unele cazuri, eficiența procedurilor de azil 
și executarea transferurilor și participă la 
creșterea mișcărilor secundare prin 
încurajarea solicitanților de azil de a se 
sustrage; invită Comisia să revizuiască 
normele pentru a acorda suficient timp 
statelor pentru efectuarea transferurilor și 
pentru a elimina transferul de 
responsabilitate în cazul sustragerii unui 
solicitant de azil;

Regulamentului Dublin III afectează 
eficiența procedurilor de azil și executarea 
transferurilor prin încurajarea solicitanților 
de azil de a se sustrage; regretă motivele, 
adesea neîntemeiate, invocate de statele 
membre pentru a refuza transferurile; 
invită Comisia să revizuiască normele 
pentru a acorda suficient timp statelor 
pentru efectuarea transferurilor și pentru a 
monitoriza și, dacă este necesar, pentru a 
sancționa statele membre care refuză 
transferurile;

Or. it

Amendamentul 221
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că o armonizare 
suplimentară a sistemelor de azil ale 
statelor membre este esențială pentru un 
Regulament Dublin III funcțional și 
pentru prevenirea mișcărilor secundare; 
invită Comisia să se asigure că 
tratamentul solicitanților de azil este egal 
pe întregul teritoriu al UE în termeni 
relativi;

Or. en

Amendamentul 222
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 11. consideră că asistența juridică 
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acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor și 
ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, este fundamentală pentru informarea 
solicitanților cu privire la drepturile și 
obligațiile care le revin pe parcursul 
procesului de azil, ar simplifica deplasarea 
persoanelor și ar îmbunătăți procesul 
decizional întrucât un reprezentant legal 
poate asigura faptul că fiecare dosar este 
complet și exact și contribui la reducerea 
ratei de recurs și la protejarea dreptului la 
nereturnare; invită statele să 
îmbunătățească informațiile furnizate 
solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 223
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor 
și ar îmbunătăți procesul decizional; 
invită statele să îmbunătățească 
informațiile furnizate solicitanților de azil 
cu privire la procedurile Dublin complexe 
pentru ca acestea să devină clare și 
accesibile tuturor;

11. îndeamnă statele membre să 
furnizeze solicitanților de azil, cu sprijinul 
Comisiei și al Biroului European de 
Sprijin pentru Azil, informații clare și 
accesibile cu privire la procedurile 
Dublin, în special cu privire la 
reîntregirea familiei, în conformitate cu 
articolele 4 și 26 din regulament, precum 
și la accesul la o cale de atac eficientă și 
la asistență juridică, în conformitate cu 
articolul 27; consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin ar facilita buna 
funcționare a Regulamentului Dublin;

Or. fr

Amendamentul 224
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Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor 
și ar îmbunătăți procesul decizional; 
invită statele să îmbunătățească 
informațiile furnizate solicitanților de azil 
cu privire la procedurile Dublin complexe 
pentru ca acestea să devină clare și 
accesibile tuturor;

11. invită statele să îmbunătățească 
informațiile furnizate solicitanților de azil 
cu privire la procedurile Dublin complexe 
pentru ca acestea să devină clare și 
accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 225
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor și 
ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile 
tuturor;

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor și 
ar îmbunătăți procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 226
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor și 
ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor și 
ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor; 
subliniază importanța soluțiilor pentru a 
preveni depunerea unor cereri multiple de 
protecție internațională;

Or. pl

Amendamentul 227
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor 
și ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar îmbunătăți procedurile care 
respectă drepturile și ar îmbunătăți 
procesul decizional; invită statele să 
îmbunătățească informațiile furnizate 
solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 228
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
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Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin, în special în hotspot-
uri, ar simplifica deplasarea persoanelor 
și ar îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

11. consideră că asistența juridică 
acordată solicitanților de azil pentru 
procedurile Dublin ar îmbunătăți 
procedurile care respectă drepturile, ar 
simplifica procedurile Dublin și ar 
îmbunătăți procesul decizional; invită 
statele să îmbunătățească informațiile 
furnizate solicitanților de azil cu privire la 
procedurile Dublin complexe pentru ca 
acestea să devină clare și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 229
Fabienne Keller, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că calitatea și cantitatea 
informațiilor furnizate solicitanților pe 
durata procedurilor Dublin sunt departe 
de a fi satisfăcătoare, variază semnificativ 
între țări și, în unele cazuri, în interiorul 
acestora; constată că factori diferiți 
afectează respectarea dreptului la 
informare, cum ar fi calitatea și claritatea 
informațiilor, accesul la un interpret, 
disponibilitatea documentelor traduse, 
accesul în timp util la informații; 
reamintește că dreptul la informare, în 
conformitate cu articolul 4 din 
regulament, este esențial în ceea ce 
privește natura complexă a procedurilor 
Dublin și pentru a garanta accesul la o 
examinare echitabilă a unei cereri de azil 
în UE; subliniază că lacunele din 
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domeniu pot fi legate de o lipsă de 
resurse, dar decurg, de asemenea, din 
opțiunile de politică deliberate din 
anumite țări; invită statele să 
îmbunătățească informațiile furnizate 
solicitanților de azil, pentru ca acestea să 
devină clare și accesibile tuturor;

Or. en

Amendamentul 230
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește statelor membre că 
legislația UE le obligă ca, pe parcursul 
procedurilor de recurs, să asigure 
asistență juridică și să pună la dispoziție 
reprezentare juridică la cerere; observă cu 
îngrijorare că există în continuare unele 
probleme specifice la nivel național, cum 
ar fi centrele de azil îndepărtate care au 
acces limitat la reprezentanți alternativi, 
compensațiile financiare reduse pentru 
asistență juridică, lipsa unor facilități 
corespunzătoare pentru interviurile 
pregătitoare și private și faptul că 
asistența juridică nu este furnizată în mod 
adecvat solicitanților în centrele de 
detenție;

Or. en

Amendamentul 231
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită Comisia să evalueze politica 
UE în domeniul migrației, inclusiv orice 
factor de împingere și de atracție, cu 
scopul de a preveni supraîncărcarea 
sistemului Dublin; subliniază că UE ar 
trebui, ca parte a unei „Strategii pentru 
Africa” coerente, să reia discuțiile cu 
privire la platformele regionale de 
debarcare de pe ambele coaste ale 
Mediteranei, unde solicitanții de azil pot fi 
primiți în condiții de siguranță, iar 
cererile lor pot fi evaluate în mod eficient, 
demn și uman;

Or. en

Amendamentul 232
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să sporească 
resursele necesare pentru a asigura 
operaționalitatea Regulamentului Dublin 
III, în special numărul agenților pentru 
azil; invită Comisia Europeană să 
majoreze fondurile disponibile pentru 
furnizarea de asistență juridică, în special 
finanțarea pentru profesioniștii societății 
civile care oferă asistență juridică 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională în timpul procedurii 
Dublin;

Or. en

Amendamentul 233
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Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O cerere unică de azil în Europa O aplicare centrată pe drepturi a 
acordurilor Dublin în UE

Or. en

Amendamentul 234
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O cerere unică de azil în Europa Asigurarea unei puneri în aplicare eficace 
la nivelul UE

Or. fr

Amendamentul 235
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

O cerere unică de azil în Europa O cerere de azil centrată pe drepturi în UE

Or. en

Amendamentul 236
Damien Carême
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, 
pentru a accelera procedurile și a evita 
cererile multiple de azil, respectând, în 
același timp, protecția datelor cu caracter 
personal;

12. este preocupat în mod deosebit de 
aplicarea necorespunzătoare a 
Regulamentului Dublin, în special în ceea 
ce privește ierarhia criteriilor și utilizarea 
clauzelor umanitare și discreționare, care 
explică parțial deplasările 
neregulamentare ale solicitanților de azil, 
având în vedere faptul că sistemul nu ține 
seama de legăturile familiale și sociale ale 
solicitanților cu anumite state membre, de 
problemele legate de protecție sau de 
sănătate atunci când repartizează 
responsabilitatea examinării unei cereri 
de azil unui stat membru specific; 
consideră că, potrivit considerentului (30), 
sistemul Eurodac, astfel cum este instituit 
prin Regulamentul (UE) nr. 603/2013, ar 
trebui să faciliteze aplicarea corectă a 
Regulamentului Dublin și regretă că, 
dimpotrivă, faptele arată că statele 
membre ignoră de multe ori ierarhia 
criteriilor prevăzută la articolul 7 din 
Regulament în favoarea unei utilizări mai 
automatizate a „rezultatelor pozitive” 
furnizate de Eurodac pentru a determina 
statul membru responsabil, fără a evalua 
mai întâi aplicabilitatea criteriilor care în 
mod normal ar trebui să aibă prioritate, 
cum ar fi unitatea familiei; subliniază 
faptul că această lacună agravează 
deficiențele legate de punerea corectă în 
aplicare a Regulamentului Dublin în 
ansamblul său;

Or. fr

Amendamentul 237
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 12



AM\1209544RO.docx 119/144 PE654.089v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil, respectând, în același 
timp, protecția datelor cu caracter 
personal;

12. consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil;

Or. en

Amendamentul 238
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil, respectând, în același 
timp, protecția datelor cu caracter personal;

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil, respectând, în același 
timp, protecția datelor cu caracter personal; 
consideră că înregistrarea în sistemul 
Eurodac a tuturor solicitanților și 
migranților în situație neregulamentară 
care traversează frontierelor este o 
prioritate;

Or. pl

Amendamentul 239
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Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, 
pentru a accelera procedurile și a evita 
cererile multiple de azil, respectând, în 
același timp, protecția datelor cu caracter 
personal;

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
constată că există mai multe motive 
pentru depunerea unor cereri de azil 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 240
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil, respectând, în același 
timp, protecția datelor cu caracter personal;

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, mai presus de toate 
cu privire la aprobarea și respingerea 
cererilor de azil, utilizând o bază de date 
europeană, cum ar fi Eurodac, pentru a 
accelera procedurile și a evita cererile 
multiple de azil, respectând, în același 
timp, protecția datelor cu caracter personal;
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Or. bg

Amendamentul 241
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că principiul unei cereri 
unice de azil în UE este departe de a fi 
respectat, ceea ce contravine însuși 
obiectivului prezentului regulament; 
consideră că autoritățile naționale 
competente ar trebui să facă schimb de 
informații relevante, utilizând o bază de 
date europeană, cum ar fi Eurodac, 
pentru a accelera procedurile și a evita 
cererile multiple de azil, respectând, în 
același timp, protecția datelor cu caracter 
personal;

12. constată că principiul unei cereri 
unice de azil în UE, care a fost obiectivul 
Regulamentului Dublin III, este afectat 
de diverși factori, inclusiv condițiile 
precare de primire din multe state 
membre de sosire ca urmare a 
supraaglomerării, procedurile de 
reîntregire a familiei îndelungate și fără 
succes, xenofobia din țările de sosire, 
precum și deficiențele din cadrul 
procedurilor de azil din unele țări;

Or. en

Amendamentul 242
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru 
persoane deținând anumite cetățenii; 
consideră că o listă comună a țărilor 
sigure și o analiză comună a riscurilor la 
nivel de țară, sau cel puțin o convergență, 
ar reduce aceste decalaje, deci și 
deplasările secundare; subliniază că 
returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 

eliminat
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Regulamentului Dublin III;

Or. pl

Amendamentul 243
Damien Carême, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru 
persoane deținând anumite cetățenii; 
consideră că o listă comună a țărilor 
sigure și o analiză comună a riscurilor la 
nivel de țară, sau cel puțin o convergență, 
ar reduce aceste decalaje, deci și 
deplasările secundare; subliniază că 
returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 244
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru 
persoane deținând anumite cetățenii; 
consideră că o listă comună a țărilor 
sigure și o analiză comună a riscurilor la 
nivel de țară, sau cel puțin o convergență, 
ar reduce aceste decalaje, deci și 
deplasările secundare; subliniază că 

eliminat
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returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 245
Terry Reintke, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru 
persoane deținând anumite cetățenii; 
consideră că o listă comună a țărilor 
sigure și o analiză comună a riscurilor la 
nivel de țară, sau cel puțin o convergență, 
ar reduce aceste decalaje, deci și 
deplasările secundare; subliniază că 
returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

eliminat

Or. en

Amendamentul 246
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau cel 

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
armonizare a procedurilor, care să 
includă, de asemenea, o listă comună a 
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puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție prealabilă 
pentru eficacitatea Regulamentului Dublin 
III;

țărilor de origine sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, cu 
scopul de a stabili dacă un anumit stat terț 
poate fi considerat sigur, ar permite 
reducerea acestor decalaje; subliniază că 
returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III și că trebuie 
promovate mecanisme de repatriere 
voluntară;

Or. it

Amendamentul 247
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau cel 
puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție prealabilă 
pentru eficacitatea Regulamentului Dublin 
III;

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau cel 
puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil, situație în care, la 
nivelul UE, se află majoritatea 
solicitanților de azil, este o condiție 
prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

Or. fr

Amendamentul 248
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau cel 
puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție prealabilă 
pentru eficacitatea Regulamentului Dublin 
III;

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor și a regiunilor sigure 
și o analiză comună a riscurilor la nivel de 
țară/regiune, sau cel puțin o convergență, 
ar reduce aceste decalaje, deci și 
deplasările secundare; subliniază că 
returnarea efectivă a persoanelor care nu 
sunt eligibile pentru acordarea de azil este 
o condiție prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

Or. fr

Amendamentul 249
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau 
cel puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție 
prealabilă pentru eficacitatea 
Regulamentului Dublin III;

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii, iar acest lucru 
poate contribui la deplasări ulterioare; 
consideră că dacă se ține cont de nevoile 
individuale ale solicitantului în cadrul 
procedurilor Dublin s-ar reduce 
deplasările secundare; solicită includerea 
unor criterii de transfer, considerând 
„legăturile autentice” cu un anumit stat 
membru o abordare eficientă pentru 
reducerea deplasărilor secundare;

Or. en
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Amendamentul 250
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că o 
listă comună a țărilor sigure și o analiză 
comună a riscurilor la nivel de țară, sau 
cel puțin o convergență, ar reduce aceste 
decalaje, deci și deplasările secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție prealabilă 
pentru eficacitatea Regulamentului Dublin 
III;

13. constată că rata de protecție a 
solicitanților de azil variază foarte mult de 
la un stat membru la altul pentru persoane 
deținând anumite cetățenii; consideră că 
listele naționale ale țărilor sigure ar trebui 
să urmărească o convergență mai mare și 
ar putea contribui la reducerea acestor 
decalaje, deci și a deplasărilor secundare; 
subliniază că returnarea efectivă a 
persoanelor care nu sunt eligibile pentru 
acordarea de azil este o condiție prealabilă 
pentru eficacitatea Regulamentului Dublin 
III;

Or. en

Amendamentul 251
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. regretă că Parlamentul European 
blochează, în prezent, reforma Directivei 
privind returnarea;

Or. en

Amendamentul 252
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, 
Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe consolidate 
privind aplicarea acestui regulament, care 
să includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici;

14. subliniază că rețeaua de unități 
Dublin a Comisiei din statele membre s-a 
reunit o dată sau de două ori pe an și nu a 
jucat un rol operațional; observă, cu toate 
acestea, că rețeaua de unități Dublin a 
EASO a fost mai activă și că EASO a 
efectuat o serie de misiuni utile menite să 
asigure sprijin statelor membre în vederea 
punerii în aplicare a Regulamentului 
Dublin, precum elaborarea unor 
documente de orientare și analize sau 
desfășurarea agenților; consideră că este 
necesară o cooperare mai strânsă între 
autoritățile naționale în materie de azil 
pentru a face schimb de informații și a 
facilita transferurile; propune mandatarea 
EASO pentru crearea unei guvernanțe 
consolidate privind aplicarea acestui 
regulament, care să includă un dialog 
operațional lunar între autoritățile 
naționale, precum și o platformă pentru 
schimbul și punerea în comun de informații 
și bune practici;

Or. en

Amendamentul 253
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe 
consolidate privind aplicarea acestui 
regulament, care să includă un dialog 
operațional lunar între autoritățile 
naționale, precum și o platformă pentru 
schimbul și punerea în comun de 

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil și autoritățile 
de aplicare a legii pentru a face schimb de 
informații și a facilita transferurile, precum 
și returnările;
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informații și bune practici;

Or. en

Amendamentul 254
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe consolidate 
privind aplicarea acestui regulament, care 
să includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici;

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe consolidate 
privind aplicarea acestui regulament, care 
să includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici; 
observă că utilizarea necoordonată a 
unităților Dublin împiedică funcționarea 
eficientă a Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 255
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe consolidate 
privind aplicarea acestui regulament, care 

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile și, mai presus de toate, pentru 
a preveni abuzurile, cum ar fi 
introducerea de cereri multiple de azil; 
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să includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici;

propune mandatarea EASO pentru crearea 
unei guvernanțe consolidate privind 
aplicarea acestui regulament, care să 
includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici;

Or. bg

Amendamentul 256
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 
pentru crearea unei guvernanțe consolidate 
privind aplicarea acestui regulament, care 
să includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale, precum și o 
platformă pentru schimbul și punerea în 
comun de informații și bune practici;

14. încurajează cooperarea mai strânsă 
între autoritățile naționale în materie de 
azil pentru a face schimb de informații și 
pentru a armoniza cele mai bune practici; 
propune mandatarea EASO pentru crearea 
unei guvernanțe consolidate privind 
aplicarea acestui regulament, care să 
includă un dialog operațional lunar între 
autoritățile naționale;

Or. fr

Amendamentul 257
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că este necesară o 
cooperare mai strânsă între autoritățile 
naționale în materie de azil pentru a face 
schimb de informații și a facilita 
transferurile; propune mandatarea EASO 

14. consideră că o coordonare a 
cooperării în cadrul unei rețele Dublin 
solide, schimbul de informații în cadrul 
reuniunilor Comitetului Dublin și 
cursurile de formare organizate periodic 
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pentru crearea unei guvernanțe 
consolidate privind aplicarea acestui 
regulament, care să includă un dialog 
operațional lunar între autoritățile 
naționale, precum și o platformă pentru 
schimbul și punerea în comun de 
informații și bune practici;

de EASO oferă experților sprijin eficace 
în punerea adecvată în aplicare a 
regulamentului și stimulează dezvoltarea 
unor practici uniforme la nivelul întregii 
UE;

Or. pl

Amendamentul 258
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită Comisia și statele membre să 
includă, printre sursele utilizate pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
regulamentului, informații fiabile și 
actualizate furnizate de organizațiile 
internaționale și neguvernamentale, în 
special în vederea identificării 
eventualelor practici ilegale;

Or. fr

Amendamentul 259
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două 
treimi din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit 
în UE în baza unei vize sau a exonerării 
de obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; 
invită Comisia și statele membre să 

eliminat
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crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

Or. pl

Amendamentul 260
Damien Carême, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două 
treimi din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit 
în UE în baza unei vize sau a exonerării 
de obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; 
invită Comisia și statele membre să 
crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 261
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două 
treimi din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit 
în UE în baza unei vize sau a exonerării 
de obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; 
invită Comisia și statele membre să 

eliminat
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crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

Or. en

Amendamentul 262
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două 
treimi din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit 
în UE în baza unei vize sau a exonerării 
de obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; 
invită Comisia și statele membre să 
crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

eliminat

Or. en

Amendamentul 263
Terry Reintke, Erik Marquardt

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două 
treimi din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit 
în UE în baza unei vize sau a exonerării 
de obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; 
invită Comisia și statele membre să 
crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 264
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize;

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor terțe, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că, în 
asemenea cazuri, aceste cereri se pot 
dovedi vădit neîntemeiate, contribuind la 
supraîncărcarea sistemelor de azil ale 
statelor membre, deoarece prelungesc 
perioada de examinare a cererilor și, în 
ultimă instanță, afectează negativ dreptul 
la protecție internațională în cadrul 
Uniunii; invită Comisia și statele membre 
să crească coerența dintre politicile în 
materie de azil și cele în materie de vize;

Or. it

Amendamentul 265
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize;

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize și să evalueze în 
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continuare politica UE în materie de vize 
cu scopul de a reduce numărul cererilor 
de azil neîntemeiate;

Or. en

Amendamentul 266
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize;

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize, ținând seama de 
natura specifică a țării în cauză;

Or. bg

Amendamentul 267
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate contribuie 
la supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize;

15. constată că aproximativ două treimi 
din cererile de azil sunt depuse de 
resortisanți ai țărilor sigure, care au sosit în 
UE în baza unei vize sau a exonerării de 
obligația de a deține viză; consideră că 
aceste cereri vădit neîntemeiate și de cele 
mai multe ori recursurile contribuie la 
supraîncărcarea sistemelor de azil; invită 
Comisia și statele membre să crească 
coerența dintre politicile în materie de azil 
și cele în materie de vize;
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Or. en

Amendamentul 268
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că cererile vădit 
neîntemeiate creează o sarcină financiară 
și administrativă dăunătoare, în special 
pentru statele membre ale primei intrări;

Or. en

Amendamentul 269
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. constată că sistemele de azil sunt 
vulnerabile la fraude și că sunt necesare 
măsuri suplimentare pentru a asigura 
faptul că resursele financiare și umane se 
alocă în scopul protejării resortisanților 
țărilor terțe care au cu adevărat nevoie de 
protecție internațională;

Or. en

Amendamentul 270
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15c. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la declarațiile înșelătoare privind vârsta și 
la schemele de falsificare în rândul 
solicitanților de azil;

Or. en

Amendamentul 271
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 272
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 273
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
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Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 274
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

16. subliniază necesitatea de a 
dezvolta cooperarea între EASO, Frontex, 
Europol, agențiile eu-LISA în analizarea 
fluxurilor și a parcursurilor solicitanților de 
azil pentru a anticipa și a înțelege mai bine 
presiunile exercitate asupra sistemelor de 
azil;

Or. pl

Amendamentul 275
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil și pentru a crește 
eficiența Regulamentului Dublin III;
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Or. en

Amendamentul 276
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

16. propune creșterea rolului EASO în 
sprijinirea statelor membre în ceea ce 
privește punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 277
Annalisa Tardino

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. propune creșterea rolului EASO în 
analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

16. propune atribuirea unui rol EASO 
în analizarea fluxurilor și a parcursurilor 
solicitanților de azil pentru a anticipa și a 
înțelege mai bine presiunile exercitate 
asupra sistemelor de azil;

Or. en

Amendamentul 278
Terry Reintke, Maria Walsh, Erik Marquardt, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită EASO să asigure 
informații complete privind țara de 
origine, care trebuie actualizate periodic 
pentru a reflecta realitatea; constată că 
trebuie să se acorde o atenție deosebită 
celor mai vulnerabile grupuri în 
rapoartele de informare privind țara de 
origine; observă că, în anumite cazuri, 
cererile de azil ale persoanelor LGBTI nu 
sunt acceptate pe motiv că provin dintr-o 
țară considerată „sigură”, în timp ce, de 
fapt, solicitantul poate face obiectul 
discriminării sau al violenței; reamintește 
că solicitanților nu trebuie să le fie 
refuzată obținerea azilului din motive ce 
țin de existența unor informații învechite 
sau incomplete privind țara de origine;

Or. en

Amendamentul 279
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și Consiliul 
să acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele 
membre și cu țările terțe pentru a optimiza 
punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III;

eliminat

Or. en

Amendamentul 280
Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și Consiliul 
să acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele 
membre și cu țările terțe pentru a optimiza 
punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 281
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și Consiliul să 
acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele membre 
și cu țările terțe pentru a optimiza punerea 
în aplicare a Regulamentului Dublin III;

17. observă că statele membre au 
încheiat acorduri bilaterale cu scopul de a 
îmbunătăți eficiența procedurilor Dublin 
sau de a asigura transferul solicitanților 
de azil; încurajează Comisia și Consiliul să 
acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele membre 
și cu țările terțe pentru a optimiza punerea 
în aplicare a Regulamentului Dublin III;

Or. en

Amendamentul 282
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și Consiliul să 
acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele 
membre și cu țările terțe pentru a optimiza 

17. încurajează Comisia și Consiliul să 
acționeze în direcția convergenței în ceea 
ce privește punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin III, prin efectuarea 
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punerea în aplicare a Regulamentului 
Dublin III;

unui bilanț al elementelor care contribuie 
la o eficiență sporită și la respectarea 
legislației în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 283
Damien Carême

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează Comisia și Consiliul să 
acționeze în direcția convergenței 
acordurilor bilaterale între statele membre 
și cu țările terțe pentru a optimiza punerea 
în aplicare a Regulamentului Dublin III;

17. încurajează Comisia și statele 
membre să ia măsuri pentru a optimiza 
punerea în aplicare efectivă a 
Regulamentului Dublin III și a garanțiilor 
aferente acestuia;

Or. fr

Amendamentul 284
Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, 
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că punerea în aplicare a 
Regulamentului Dublin nu este eficace, 
întrucât nu sunt îndeplinite obiectivele 
principale, și anume determinarea rapidă 
și echitabilă a statelor membre 
responsabile de examinarea unei cereri de 
protecție internațională; reamintește că 
au fost identificate deficiențe 
semnificative în cadrul punerii în aplicare 
în cazul mai multor dispoziții Dublin; 
subliniază că regulamentul este extrem de 
ineficient în ceea ce privește costul 
punerii în aplicare în comparație cu 
eficiența regulamentului;

Or. en
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Amendamentul 285
Tomas Tobé, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că este important ca 
statele membre să elaboreze planuri de 
acțiune preventivă, cu sprijinul și 
coordonarea Comisiei, care să includă 
acorduri bilaterale cu țări terțe ca parte a 
instrumentelor menite să abordeze 
presiunea specifică exercitată asupra 
sistemului de azil al unui stat membru, 
permițând astfel o mai bună pregătire în 
cazul unei potențiale situații de criză în 
materie de azil;

Or. en

Amendamentul 286
Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. îndeamnă Consiliul să găsească o 
soluție durabilă și să ia măsurile necesare 
pentru a adopta o poziție cu privire la 
reformarea Regulamentului Dublin cu 
majoritate calificată;

Or. en

Amendamentul 287
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Pietro Bartolo, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Tudor Ciuhodaru, Petar Vitanov, Sylwia 
Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Isabel 
Santos, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Juan Fernando López Aguilar, 
Caterina Chinnici, Giuliano Pisapia, Franco Roberti

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. propune ca dezvoltarea unui 
sistem de repartizare mai echitabil să 
ocupe un loc prioritar în cadrul oricărei 
reforme a sistemului Dublin, menținând 
totodată problema protecției drepturilor 
fundamentale ale solicitanților în centrul 
funcționării mecanismului de solidaritate;

Or. en

Amendamentul 288
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că Comisia nu a 
publicat încă raportul de evaluare 
prevăzut la articolul 46; invită Comisia să 
asigure o punere în aplicare mai eficientă a 
Regulamentului Dublin III;

18. invită Comisia să asigure o punere 
în aplicare mai eficientă a Regulamentului 
Dublin III;

Or. en

Amendamentul 289
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă faptul că Comisia nu a 18. regretă faptul că Comisia nu a 
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publicat încă raportul de evaluare prevăzut 
la articolul 46; invită Comisia să asigure o 
punere în aplicare mai eficientă a 
Regulamentului Dublin III;

publicat încă raportul de evaluare prevăzut 
la articolul 46; invită Comisia să evite 
aplicarea Regulamentului Dublin III într-
un mod ineficient, costisitor sau 
nerezonabil;

Or. en

Amendamentul 290
Cornelia Ernst, Konstantinos Arvanitis, Pernando Barrena Arza

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Comisia Europeană și 
statele membre să consulte organizațiile 
neguvernamentale, inclusiv organizațiile 
pentru migranți și refugiați reprezentând 
persoanele care fac obiectul 
Regulamentului Dublin;

Or. en


