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Amendamentul 1
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul mondial 
pentru asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine, adoptat de către Adunarea 
Generală a ONU la 19 decembrie 2018,

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2018/1860 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 28 
noiembrie privind utilizarea Sistemului de 
informații Schengen pentru returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală („Regulamentul 
SIS privind returnarea”),

Or. en

Amendamentul 3
Paulo Rangel, Kris Peeters, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2020/851 al Parlamentului 
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European și al Consiliului din 
18 iunie 2020 de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 862/2007,

Or. en

Amendamentul 4
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere propunerea 
Comisiei referitoare la Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind reformarea sistemului Eurodac 
[COM(2016)272 final],

Or. en

Amendamentul 5
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Concluziile 
Consiliului European din octombrie 2016 
și iunie 2018,

Or. en

Amendamentul 6
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Comunicarea 
Comisiei din 14 martie 2018 privind 
adaptarea politicii comune în domeniul 
vizelor la noile provocări 
[COM(2018)0251],

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Manualul din 
2019 al Consiliului Europei privind 
alternativele la detenție în domeniul 
imigrației;

Or. en

Amendamentul 8
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere raportul de 
evaluare al Frontex din 15 iunie 2020 
privind operațiunile de returnare în cel de 
al doilea semestru al anului 2019,

Or. en

Amendamentul 9
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere analiza din 
7 decembrie 2017 întreprinsă de 
Comitetul director pentru drepturile 
omului (CDDH) al Consiliului Europei 
privind aspectele juridice și practice ale 
alternativelor efective la detenție în 
domeniul imigrației;

Or. en

Amendamentul 10
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere cel de-al patrulea 
raport anual al Europol din 15 mai 2020 
privind introducerea ilegală de migranți 
în 2019,

Or. en

Amendamentul 11
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Rezoluția sa din 
12 aprilie 2016 referitoare la situația din 
Mediterana și la necesitatea unei abordări 
globale a migrației de către UE12,

eliminat

_________________
12 JO C 58, 15.2.2018, p. 9.
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Or. en

Amendamentul 12
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rapoartele privind 
aplicarea acquis-ului Schengen în 
domeniul returnării, elaborate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
1053/2013 al Consiliului din 
7 octombrie 2013 de instituire a unui 
mecanism de evaluare și monitorizare în 
vederea verificării aplicării acquis-ului 
Schengen și de abrogare a Deciziei 
Comitetului executiv din 
16 septembrie 1998 de instituire a 
Comitetului permanent pentru evaluarea 
și punerea în aplicare a Acordului 
Schengen,

Or. en

Amendamentul 13
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 31 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere modelul 
australian de migrație;

Or. en

Amendamentul 14
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A întrucât Comisia a evaluat punerea 
în aplicare a Directivei privind returnarea 
doar o dată (în 2014), în ciuda obligației 
legale prevăzute la articolul 19 din 
directivă de a prezenta un raport privind 
aplicarea sa la fiecare trei ani, începând cu 
2013;

A întrucât Comisia a evaluat punerea 
în aplicare a Directivei privind returnarea 
doar o dată (în 2014), în ciuda obligației 
legale prevăzute la articolul 19 din 
directivă de a prezenta un raport privind 
aplicarea sa la fiecare trei ani, începând cu 
2013; întrucât în 2015, Comisia a publicat 
o comunicare ce conține un plan de 
acțiune privind returnarea; întrucât în 
2017, Comisia a emis o recomandare cu 
privire la eficientizarea returnărilor în 
cadrul punerii în aplicare a Directivei 
2018/115/CE și a publicat un manual 
privind returnarea;

Or. it

Amendamentul 15
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Comisia a evaluat punerea 
în aplicare a Directivei privind returnarea 
doar o dată (în 2014), în ciuda obligației 
legale prevăzute la articolul 19 din 
directivă de a prezenta un raport privind 
aplicarea sa la fiecare trei ani, începând cu 
2013;

A. întrucât Comisia a evaluat punerea 
în aplicare a Directivei privind returnarea 
doar o dată (în 2014), în ciuda obligației 
legale prevăzute la articolul 19 din 
directivă de a prezenta un raport privind 
aplicarea sa la fiecare trei ani, începând cu 
2013; întrucât, în ciuda angajamentului 
Comisiei, ca parte a comunicării sale din 
2014, de a depune amendamente 
legislative la Directiva privind returnarea 
numai după o evaluare aprofundată a 
punerii sale în aplicare, Comisia a 
publicat o propunere de reformare în 
2018;

Or. en
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Amendamentul 16
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât în septembrie 2018 
Comisia a prezentat, fără a efectua o 
evaluare a impactului, o propunere de 
reformare a directivei cu scopul de a 
crește eficacitatea și coerența politicii în 
materie de returnare;

Or. en

Amendamentul 17
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât eficacitatea politicii de 
returnare la nivelul UE nu este ridicată și 
s-a observat chiar o scădere a eficacității 
returnărilor;

Or. pl

Amendamentul 18
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât migrația către Uniune a 
crescut de la lansarea sistemului 
european comun de azil;
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Or. en

Amendamentul 19
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât Comisia pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne din cadrul 
Parlamentului European a mandatat 
Serviciul de Cercetare al Parlamentului 
European (EPRS) să furnizeze o evaluare 
de impact înlocuitoare pentru reformarea 
propusă; întrucât, potrivit evaluării în 
cauză, nu există dovezi că propunerea de 
reformare ar conduce la o eficacitate 
sporită a returnărilor;

Or. en

Amendamentul 20
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dublul obiectiv al directivei 
constă în eficientizarea returnărilor în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu principiul proporționalității; întrucât, în 
recomandarea sa privind eficientizarea 
returnărilor, Comisia se concentrează pe 
rata de returnare ca indicator principal al 
eficacității directivei;

B. întrucât dublul obiectiv al directivei 
constă în eficientizarea returnărilor în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu principiul proporționalității; întrucât, în 
recomandarea sa privind eficientizarea 
returnărilor, Comisia se concentrează pe 
rata de returnare ca indicator principal al 
eficacității directivei și recomandă 
diminuarea multor garanții prevăzute de 
directivă, cum ar fi dreptul la o cale de 
atac și utilizarea unor perioade de 
detenție mai lungi;

Or. en
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Amendamentul 21
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dublul obiectiv al directivei 
constă în eficientizarea returnărilor în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu principiul proporționalității; întrucât, în 
recomandarea sa privind eficientizarea 
returnărilor, Comisia se concentrează pe 
rata de returnare ca indicator principal al 
eficacității directivei;

B. întrucât obiectivul directivei constă, 
mai precis, în stabilirea unor norme 
comune privind returnarea, îndepărtarea, 
utilizarea de măsuri coercitive, detenția și 
interdicțiile de intrare în conformitate cu 
drepturile fundamentale și cu principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 22
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât dublul obiectiv al directivei 
constă în eficientizarea returnărilor în 
conformitate cu drepturile fundamentale 
și cu principiul proporționalității; 
întrucât, în recomandarea sa privind 
eficientizarea returnărilor, Comisia se 
concentrează pe rata de returnare ca 
indicator principal al eficacității directivei;

B. întrucât obiectivul primar al 
directivei constă în eficientizarea 
returnărilor; salută faptul că Comisia se 
concentrează pe rata de returnare ca 
indicator principal al eficacității directivei;

Or. en

Amendamentul 23
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Jan-
Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache



PE655.606v01-00 12/118 AM\1209758RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât returnările sustenabile și 
reintegrarea cu succes constituie 
indicatori semnificativi în evaluarea 
eficacității returnărilor; întrucât, în 
prezent, monitorizarea ulterioară 
returnării nu este suficient de 
cuprinzătoare și exactă; întrucât au 
apărut dovezi conform cărora nu toate 
returnările sunt sustenabile, în special în 
cazul minorilor neînsoțiți, din cauza lipsei 
unui plan personal de reintegrare sau a 
asistenței la întoarcere;

Or. en

Amendamentul 24
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Comisia a constatat că, în 
statele membre, eficientizarea returnărilor 
este îngreunată de mai multe obstacole, de 
natură procedurală, tehnică și operațională, 
printre care nivelul de cooperare între toate 
părțile implicate, inclusiv cu țările terțe;

C. întrucât Comisia a constatat că, în 
statele membre, eficientizarea returnărilor 
este îngreunată de mai multe obstacole, de 
natură procedurală, tehnică și operațională, 
printre care nivelul de cooperare între toate 
părțile implicate, inclusiv cu țările terțe; 
întrucât identificarea persoanelor 
returnate și nevoia de a obține 
documentația necesară din partea țărilor 
terțe au fost identificate de Comisie drept 
principalul motiv de nereturnare;

Or. en

Amendamentul 25
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Comisia, în planul său de 
acțiune privind returnarea, publicat în 
2015, consideră că, atunci când este 
posibil, returnările voluntare sunt 
preferabile și că, potrivit estimărilor 
Comisiei menționate în planul de acțiune 
respectiv, „se estimează că, în 2013, 
aproximativ 40% din returnări au fost 
plecări voluntare, față de doar 14% în 
2009”;

Or. it

Amendamentul 26
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât utilizarea de către statele 
membre a posibilității oferite la articolul 2 
alineatul (2) litera (a), de a nu aplica 
directiva în „cazurile înregistrate la 
frontieră”, în care procedurile oferă mai 
puține garanții, inclusiv absența unei 
clauze de returnare voluntară, a efectului 
de suspendare a exercitării unei căi de 
atac și mai puține restricții în ceea ce 
privește detenția; întrucât există un risc 
ridicat de respingere și returnare la 
frontierele externe;

Or. en

Amendamentul 27
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
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Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât din evaluările efectuate de 
Comisie cu ocazia publicării 
recomandării sale cu privire la 
eficientizarea returnărilor, a reieșit că 
„marja de apreciere acordată statelor 
membre prin Directiva 2008/115/CE a 
condus la o transpunere inconsecventă a 
acesteia în legislațiile naționale, ceea ce 
are consecințe negative asupra eficacității 
politicii Uniunii în materie de returnare” 
și că „o punere în aplicare mai eficace a 
acestei directive ar reduce posibilitățile de 
utilizare abuzivă a procedurilor și ar 
elimina problemele de eficacitate, 
asigurând în același timp protecția 
drepturilor fundamentale consacrate în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene”;

Or. it

Amendamentul 28
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât, potrivit estimărilor 
Comisiei, anual 300 000 de persoane nu 
pot fi returnate din cauza obstacolelor 
administrative, a problemelor de sănătate 
sau a riscului de nereturnare; întrucât 
situația lor ar trebui soluționată, inclusiv 
prin acordarea unui statut juridic din 
considerente umanitare;

Or. en

Amendamentul 29
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Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate 
sau accesibile publicului date defalcate și 
comparabile referitoare la punerea în 
aplicare a directivei;

D. întrucât, adesea, sunt accesibile 
publicului date defalcate și comparabile 
referitoare la punerea în aplicare a 
directivei, mai precis prin Eurostat; 
întrucât vor fi disponibile informații mai 
numeroase și îmbunătățite odată cu 
punerea în aplicare a Regulamentului 
2018/1860 privind utilizarea Sistemului de 
informații Schengen pentru returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală („Regulamentul 
SIS privind returnarea”) și a 
Regulamentului (UE) 2020/851 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
862/2007 privind statisticile comunitare 
din domeniul migrației și protecției 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 30
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate 
sau accesibile publicului date defalcate și 
comparabile referitoare la punerea în 
aplicare a directivei;

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate 
sau accesibile publicului date defalcate și 
comparabile referitoare la punerea în 
aplicare a directivei în diferitele state 
membre;

Or. bg

Amendamentul 31
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate 
sau accesibile publicului date defalcate și 
comparabile referitoare la punerea în 
aplicare a directivei;

D. întrucât, adesea, nu sunt colectate 
sau accesibile publicului date defalcate și 
comparabile privind detenția și 
interdicțiile de intrare referitoare la 
punerea în aplicare a directivei;

Or. en

Amendamentul 32
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, potrivit datelor OIM, 
aproximativ 81 000 de migranți africani s-
au întors în țara lor de origine cu ajutorul 
Organizației internaționale pentru 
migrație (OIM) a ONU și o astfel de 
inițiativă comună, care a costat Uniunea 
Europeană 357 de milioane de euro, urma 
să fie considerată în mare măsură un 
eșec1a;
_________________
1a 
https://www.euronews.com/2020/06/19/pa
ying-for-migrants-to-go-back-home-how-
the-eu-s-voluntary-return-scheme-is-
failing-the-de

Or. en

Amendamentul 33
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în perioada 2014-2018, 
cinci milioane de persoane au fost găsite 
în situații de ședere ilegală pe teritoriul 
Uniunii; întrucât, în aceeași perioadă, 
pentru mai puțin de jumătate dintre 
acestea s-a emis o decizie de returnare, iar 
mai puțin de 800 000 au părăsit teritoriul;

Or. en

Amendamentul 34
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât returnările eficiente 
reprezintă o componentă-cheie a 
gestionării migrației, care poate avea un 
impact pozitiv atât pentru sistemul de azil, 
cât și pentru deplasările secundare;

Or. bg

Amendamentul 35
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, Raphaël 
Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, 
Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Caterina Chinnici, Elena 
Yoncheva, Miriam Dalli

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât absența armonizării are 
un impact profund asupra practicilor de 
returnare între statele membre;
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Or. en

Amendamentul 36
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât, în perioada 2014-2018, 
peste patru milioane de persoane au 
solicitat azil în Europa și mai puțin de 
jumătate dintre acestea au primit azil;

Or. en

Amendamentul 37
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul Dc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât statele membre nu 
împărtășesc în mod sistematic informații 
cu privire la deciziile de returnare sau 
interdicțiile de intrare emise, ceea ce face 
imposibilă în practică recunoașterea 
reciprocă a deciziilor de returnare emise 
de statele membre și aplicarea lor la 
nivelul întregii Uniuni;

Or. en

Amendamentul 38
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Considerentul Dd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Dd. întrucât, pentru a crește eficiența 
readmisiilor și pentru a asigura coerența 
returnărilor la nivel european, va trebui 
să se adopte noi acorduri UE care să 
prevaleze în fața acordurilor bilaterale 
dintre statele membre și țările terțe;

Or. en

Amendamentul 39
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge lipsa unei evaluări 
recente a punerii în aplicare și invită 
Comisia să efectueze de urgență o astfel 
de evaluare, care ar fi trebuit făcută în 
2017;

1. constată nerealizarea de către 
Comisie a unei evaluări recente a punerii în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 40
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. deplânge lipsa unei evaluări 
recente a punerii în aplicare și invită 
Comisia să efectueze de urgență o astfel 
de evaluare, care ar fi trebuit făcută în 
2017;

1. constată lipsa unei evaluări a 
punerii în aplicare din partea Comisiei, 
care trebuia făcută în 2017;

Or. en

Amendamentul 41
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei;

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei; salută, în acest sens, 
Regulamentul (UE) 2020/851 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
862/2007 privind statisticile comunitare 
din domeniul migrației și protecției 
internaționale, invită statele membre să 
colecteze statistici pe această bază cât mai 
curând posibil și să participe la studiile-
pilot;

Or. en

Amendamentul 42
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei;

2. constată cu îngrijorare lipsa 
datelor disponibile, inclusiv a datelor 
defalcate în funcție de sex și vârstă, cu 
privire la punerea în aplicare a directivei; 
reiterează importanța unei abordări bazate 
pe dovezi care să ghideze o elaborare 
coerentă a politicilor și un discurs public 
bine informat și invită Comisia să îndemne 
și să sprijine statele membre să colecteze și 
să publice date calitative și cantitative 
privind punerea în aplicare a directivei, în 
special, date justificative privind 
interdicțiile de intrare și detenția, 
deoarece acestea sunt categoriile care nu 
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sunt colectate în prezent de Eurostat;

Or. en

Amendamentul 43
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei;

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
privind punerea în aplicare a directivei, 
utilizând în special noile instrumente 
disponibile, cum ar fi Regulamentul SIS 
privind returnarea și Regulamentul (UE) 
2020/851 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 862/2007 privind statisticile 
comunitare din domeniul migrației și 
protecției internaționale;

Or. en

Amendamentul 44
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei;

2. reiterează importanța unei abordări 
comune bazate pe dovezi, care să ghideze 
o elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat, și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative cu cod deschis 
privind punerea în aplicare a directivei;
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Or. bg

Amendamentul 45
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și un 
discurs public bine informat și invită 
Comisia să îndemne și să sprijine statele 
membre să colecteze și să publice date 
calitative și cantitative privind punerea în 
aplicare a directivei;

2. reiterează importanța unei abordări 
bazate pe dovezi care să ghideze o 
elaborare coerentă a politicilor și invită 
Comisia să încurajeze statele membre să 
colecteze și să publice date calitative și 
cantitative privind punerea în aplicare a 
directivei;

Or. en

Amendamentul 46
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază necesitatea unei 
abordări comune privind cooperarea UE 
cu țările terțe și a unei abordări comune 
privind cooperarea în cadrul UE; 
consideră că abordarea comună privind 
cooperarea cu țările terțe ar putea 
include, printre altele, utilizarea unor 
pârghii care să vizeze introducerea unor 
stimulente și care să condiționeze 
acordarea acestor stimulente de punerea 
în aplicare a angajamentelor în domeniul 
returnărilor și al readmisiei; consideră că 
abordarea comună în cadrul UE ar putea 
include, printre altele, sprijinirea țărilor 
din prima linie, cooperarea între statele 
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membre în ceea ce privește identificarea 
persoanelor aflate în situație de ședere 
ilegală și eliberarea documentelor de 
călătorie, precum și în ceea ce privește 
primirea persoanelor;

Or. bg

Amendamentul 47
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. constată, de asemenea, că, potrivit 
cifrelor furnizate de EPRS, s-au 
înregistrat, de exemplu, 511 047 de cazuri 
de trecere ilegală a frontierei în 2016 și 
204 734 în 2017; consideră că, având în 
vedere natura trecerii ilegale a 
frontierelor, cifra reală este probabil mult 
mai mare; constată că, în conformitate cu 
cifrele furnizate de EUROSTAT în 2019, 
doar o parte dintre persoanele care au 
primit un ordin de părăsire a teritoriului 
au fost returnate în mod efectiv; constată, 
în plus, că o eventuală numărare repetată 
a persoanelor care au primit de mai multe 
ori un ordin de părăsire a teritoriului, 
indiferent dacă din partea unor state 
membre diferite sau nu, nu remediază 
nicidecum problema, ci ilustrează mai 
degrabă problemele legate de politica 
actuală de returnare;

Or. nl

Amendamentul 48
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)



PE655.606v01-00 24/118 AM\1209758RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. regretă că cele mai recente 
propuneri de politici privind returnarea 
elaborate de Comisie nu se bazează pe 
nicio evaluare a impactului și sunt axate 
pe reducerea garanțiilor privind 
drepturile fundamentale care au fost 
consacrate în Directiva privind returnarea 
din 2008; subliniază că realizarea unor 
modificări în această direcție va duce la 
încălcarea drepturilor fundamentale ale 
persoanelor în cauză, care au suferit 
traume în țările lor de origine, în decursul 
călătoriei lor către Uniune sau în 
interiorul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 49
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. constată că, din noiembrie 2017 
până în 2019, FRONTEX a repatriat doar 
171 de persoane cu zboruri de tip charter, 
cu un cost total de 1 380 754 EUR1a; 
constată, în plus, că aceste cifre arată că 
politica de returnare este practic 
inexistentă la nivelul UE;
_________________
1a Cifre bazate pe răspunsul Frontex din 
12 mai 2020 la întrebarea parlamentară 
E-1507/2020 adresată de Filip De Man, 
deputat în Parlamentul European.

Or. nl

Amendamentul 50
Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau 
pentru persoanele despre care nu se știe 
unde se află și că deciziile de returnare nu 
sunt retrase dacă returnarea nu are loc 
din cauza dificultăților de cooperare cu 
țări terțe sau din motive umanitare;

3. subliniază declarația Comisiei, 
conform căreia rata de returnare a scăzut de 
la 46 %, cât se înregistra în 2016, la 37 % 
în 2017;

Or. en

Amendamentul 51
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata 
de returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau 
pentru persoanele despre care nu se știe 
unde se află și că deciziile de returnare nu 
sunt retrase dacă returnarea nu are loc 
din cauza dificultăților de cooperare cu țări 
terțe sau din motive umanitare;

3. ia act de faptul că, potrivit 
declarației Comisiei, rata de returnare a 
scăzut de la 46%, cât se înregistra în 2016 
la 37% în 2017, îndeosebi din cauza 
dificultăților de cooperare cu țările terțe;
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Or. it

Amendamentul 52
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau 
pentru persoanele despre care nu se știe 
unde se află și că deciziile de returnare nu 
sunt retrase dacă returnarea nu are loc din 
cauza dificultăților de cooperare cu țări 
terțe sau din motive umanitare;

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere marja inerentă de libertate pe care 
statele membre o au în punerea în 
aplicare a normelor prevăzute de 
Directiva privind returnarea;

Or. en

Amendamentul 53
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
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necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare;

necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare sau dacă persoanele 
se întorc voluntar, fără ca returnarea lor 
să fie înregistrată; subliniază faptul că o 
politică eficientă de returnare este un 
element-cheie al unei politici funcționale 
a UE în domeniul azilului și al migrației;

Or. en

Amendamentul 54
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare;

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare; recunoaște, pe de 
altă parte, că o eventuală dublă 
contabilizare a mai multor decizii de 
returnare nu diminuează problema, ci 
doar ilustrează problemele legate de 
politica de returnare;

Or. nl
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Amendamentul 55
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare;

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie de 
returnare pentru o persoană sau pentru 
persoanele despre care nu se știe unde se 
află și că deciziile de returnare nu sunt 
retrase dacă returnarea nu are loc din cauza 
dificultăților de cooperare cu țări terțe sau 
din motive umanitare; subliniază că 
această concentrare asupra ratei de 
returnare are în vedere și persoanele care 
nu pot fi returnate, inclusiv din cauza 
riscului de returnare;

Or. en

Amendamentul 56
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 

3. subliniază faptul că declarația 
Comisiei, conform căreia rata de returnare 
a scăzut de la 46 %, cât se înregistra în 
2016, la 37 % în 2017, arată că, din punct 
de vedere structural, majoritatea 
imigranților ilegali, cărora le-a fost 
respins, prin urmare, dreptul de azil, 
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necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau 
pentru persoanele despre care nu se știe 
unde se află și că deciziile de returnare nu 
sunt retrase dacă returnarea nu are loc 
din cauza dificultăților de cooperare cu 
țări terțe sau din motive umanitare;

printr-o decizie legală și definitivă luată 
în conformitate cu statul de drept, se află 
în continuare, în mod ilegal, pe teritoriul 
Uniunii Europene; afirmă că această 
situație, care slăbește autoritatea 
instanțelor Uniunii și suveranitatea 
popoarelor europene, nu mai poate fi 
tolerată.

Or. fr

Amendamentul 57
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că este posibil ca 
declarația Comisiei, conform căreia rata de 
returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, să nu 
prezinte o imagine completă, având în 
vedere că persoanele care au primit o 
decizie de returnare nu au fost în mod 
necesar returnate în același an, că unele 
state membre emit mai mult de o decizie 
de returnare pentru o persoană sau 
pentru persoanele despre care nu se știe 
unde se află și că deciziile de returnare nu 
sunt retrase dacă returnarea nu are loc din 
cauza dificultăților de cooperare cu țări 
terțe sau din motive umanitare;

3. își exprimă îngrijorare cu privire 
la declarația Comisiei, conform căreia rata 
de returnare a scăzut de la 46 %, cât se 
înregistra în 2016, la 37 % în 2017, având 
în vedere că returnarea efectivă a 
resortisanților țărilor terțe care nu au 
dreptul de ședere în Uniune este o 
componentă esențială a unei politici 
eficace în domeniul azilului;

Or. en

Amendamentul 58
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. este preocupat de faptul că, din 
2015, în ciuda creșterii numărului de 
intrări ilegale, nici emiterea deciziilor de 
returnare, nici executarea acestora nu au 
crescut, ci dimpotrivă: numărul deciziilor 
de returnare executate este în scădere din 
2016;

Or. en

Amendamentul 59
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Abir Al-
Sahlani, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită statelor membre să aloce 
capacități adecvate autorităților 
responsabile pentru luarea deciziilor de 
returnare și pentru punerea în aplicare a 
acestora, inclusiv resurse umane și 
formare suficientă, pentru a investi în 
calitatea acestora;

Or. en

Amendamentul 60
Sophia in 't Veld, Anna Júlia Donáth, Ramona Strugariu, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
invită Comisia să transforme în prioritate 
îmbunătățirea punerii în aplicare a 
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cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

directivei și să lanseze proceduri de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
acolo unde acest lucru se justifică; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale; subliniază că 
măsurarea punerii efective în aplicare a 
directivei ar trebui îmbunătățită și 
eficientizată în continuare între statele 
membre pentru a consolida transparența 
și comparabilitatea datelor;

Or. en

Amendamentul 61
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a garanțiilor 
privind drepturile fundamentale 
consacrate de directivă; subliniază că 
eficacitatea directivei nu ar trebui măsurată 
doar din punct de vedere cantitativ, raportat 
la rata de returnare, ci și din punct de 
vedere calitativ, ținând cont de 
sustenabilitatea returnărilor și de drepturile 
fundamentale, respectarea principiului 
nereturnării, promovarea returnării 
voluntare, respectarea garanțiilor 
procedurale și punerea în aplicare 
efectivă a alternativelor la detenție;

Or. en

Amendamentul 62
Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci 
și din punct de vedere calitativ, ținând 
cont de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei și 
de a crește cooperarea cu țările terțe 
pentru a asigura eficacitatea returnărilor;

Or. en

Amendamentul 63
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci 
și din punct de vedere calitativ, ținând 
cont de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei și 
eficacitatea procedurilor de returnare în 
statele membre; subliniază că o astfel de 
eficacitate ar trebui măsurată;

Or. en

Amendamentul 64
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 4. subliniază importanța de a 
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îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare;

Or. en

Amendamentul 65
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 
drepturile fundamentale;

4. este de acord cu Comisia în 
legătură cu importanța de a îmbunătăți 
aplicarea efectivă a directivei; subliniază că 
o astfel de eficacitate nu ar trebui măsurată 
doar din punct de vedere cantitativ, raportat 
la rata de returnare, ci și din punct de 
vedere calitativ, ținând cont de 
sustenabilitatea returnărilor și de drepturile 
fundamentale;

Or. it

Amendamentul 66
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți aplicarea efectivă a directivei; 
subliniază că o astfel de eficacitate nu ar 
trebui măsurată doar din punct de vedere 
cantitativ, raportat la rata de returnare, ci și 
din punct de vedere calitativ, ținând cont 
de sustenabilitatea returnărilor și de 

4. subliniază importanța de a 
îmbunătăți în mod semnificativ aplicarea 
efectivă a directivei; subliniază că o astfel 
de eficacitate nu ar trebui măsurată doar 
din punct de vedere cantitativ, raportat la 
rata de returnare, ci și din punct de vedere 
calitativ, ținând cont de sustenabilitatea 
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drepturile fundamentale; returnărilor și de drepturile fundamentale;

Or. bg

Amendamentul 67
Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atrage atenția asupra necesității de 
a spori transparența și viteza procedurilor 
de emitere a deciziilor de returnare, având 
în vedere faptul că acest lucru va 
simplifica emiterea unor astfel de decizii 
în același timp cu emiterea deciziilor de 
încetare a șederii legale sau imediat după 
aceasta, de exemplu în cazul unei decizii 
de respingere a cererii de azil sau al 
expirării vizei ori a permisului de ședere;

Or. pl

Amendamentul 68
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că utilizarea clauzei 
opționale prevăzute la articolul 2 alineatul 
(2) litera (a) conduce la crearea unor 
regimuri paralele, oferind garanții 
diminuate la frontiere în comparație cu 
procedura de returnare regulamentară și 
sporind riscurile de respingere și 
returnare; prin urmare, îndeamnă statele 
membre să nu aplice clauza opțională 
prevăzută la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a) în cazul situațiilor frontaliere;
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Or. en

Amendamentul 69
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că Comisia a afirmat că 
lipsa identificării țărilor terțe și a 
readmisiei persoanelor returnate este 
unul dintre principalele motive ale 
nereturnării; subliniază necesitatea 
îmbunătățirii relațiilor cu țările terțe într-
un dialog constructiv privind migrația 
pentru a asigura o cooperare reciproc 
avantajoasă pentru returnări eficace și 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 70
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită Comisiei să armonizeze 
normele în materie de returnare, inclusiv 
prin adoptarea unui regulament, cu 
scopul de a elimina diferențele existente 
între sistemele statelor membre și de a 
stimula punerea în aplicare a deciziilor de 
returnare, inclusiv cu sprijinul Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă;

Or. it
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Amendamentul 71
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită statele membre să aplice 
directiva și în situațiile frontaliere, 
asigurând garanții procedurale și 
respectarea drepturilor omului la 
frontiere;

Or. en

Amendamentul 72
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. regretă caracterul informal pe 
care l-a căpătat cooperarea cu țările terțe; 
invită statele membre să sprijine Comisia 
să încheie acorduri europene formale de 
readmisie, însoțite de controlul 
parlamentar și de supravegherea 
judiciară de către UE; subliniază că ar 
trebui oferite stimulente, inclusiv 
financiare, pentru a facilita cooperarea;

Or. en

Amendamentul 73
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. regretă faptul că statele membre 
nu iau în mod sistematic decizia de 
returnare a migranților aflați în situație 
de ședere ilegală de pe teritoriul lor sau 
pentru solicitanții de azil ale căror cereri 
au fost respinse; solicită Comisiei să 
introducă această obligativitate printr-o 
propunere de revizuire a Directivei 
2018/115/CE;

Or. it

Amendamentul 74
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. reamintește că procedurile de 
returnare sunt îngreunate din cauza lipsei 
de cooperare a resortisanților din țările 
terțe și că statele membre în sine nu 
dispun de suficiente instrumente pentru a 
permite autorităților competente să facă 
un schimb rapid de informații necesare în 
legătură cu operațiunile de returnare;

Or. pl

Amendamentul 75
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. este preocupat de încheierea unor 
tranzacții informale privind readmisia 
care evită controlul parlamentar și 



PE655.606v01-00 38/118 AM\1209758RO.docx

RO

supravegherea democratică și judiciară; 
invită statele membre și Comisia să pună 
capăt acestei practici;

Or. en

Amendamentul 76
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. invită Comisia să efectueze un 
studiu însoțitor pentru persoanele care au 
făcut obiectul unui ordin de îndepărtare; 
reamintește că, pentru a încuraja 
returnările voluntare, statele membre ar 
trebui să ofere asistență și consiliere 
persoanelor care fac obiectul unei decizii 
de returnare; subliniază că ar fi 
interesant de studiat sustenabilitatea 
returnărilor cu și fără asistență specifică;

Or. en

Amendamentul 77
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea de către migranți a deciziilor 
de returnare și reamintește principiul 
fundamental consacrat în directivă, 
conform căruia trebuie să se acorde 
prioritate returnărilor voluntare înaintea 
returnărilor forțate dacă nu există motive 
să se considere că acest lucru ar submina 
scopul unei proceduri de returnare;
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Or. en

Amendamentul 78
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, 
întrucât returnările voluntare tind să fie 
mai sustenabile, mai puțin costisitoare și 
dificile pentru state și mai apte să respecte 
drepturile fundamentale ale persoanei în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 79
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, 
subliniind, de asemenea, că natura 
voluntară a plecării nu ar trebui să pună 
în pericol punerea în aplicare a deciziei de 
returnare;

Or. en
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Amendamentul 80
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și își 
exprimă speranța că va fi evaluată 
eficiența principiului fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, 
având în vedere că, în prezent, 
majoritatea deciziilor de returnare nu 
sunt duse la bun sfârșit;

Or. it

Amendamentul 81
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate; 
subliniază, de asemenea, că o politică de 
returnare eficientă este esențială pentru a 
menține migrația la un nivel care să poată 
fi gestionat;

Or. nl

Amendamentul 82
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Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, 
întrucât aceste decizii de returnare sunt 
mai sustenabile pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 83
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva, Javier Moreno Sánchez, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, mai 
ales pentru că acest lucru este mai puțin 
costisitor și mai sustenabil;

Or. en

Amendamentul 84
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

Or. en

Amendamentul 85
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Maite 
Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate, 
întrucât acestea se dovedesc a fi mai 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 86
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește că returnările voluntare ar 
trebui propuse ca modalitate de a evita o 
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trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

perioadă inutilă de reținere sau detenție;

Or. en

Amendamentul 87
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare și 
reamintește principiul fundamental 
consacrat în directivă, conform căruia 
trebuie să se acorde prioritate returnărilor 
voluntare înaintea returnărilor forțate;

5. subliniază importanța de a garanta 
respectarea deciziilor de returnare, inclusiv 
necesitatea de a asigura proceduri rapide 
de returnare și de a crește substanțial rata 
de returnare;

Or. en

Amendamentul 88
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază importanța unor 
proceduri corecte, rapide și eficiente 
pentru returnarea resortisanților țărilor 
terțe care nu au dreptul la protecție, ceea 
ce respectă drepturile fundamentale ale 
persoanelor în cauză. Trebuie acordată o 
atenție deosebită în special returnării 
solicitanților de azil respinși, care 
reprezintă o pondere semnificativă a 
migranților în situație neregulamentară 
din UE, acolo unde există lacune 
procedurale semnificative între 
procedurile de azil și cele de returnare în 
UE;
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Or. en

Amendamentul 89
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită Comisiei să considere în 
continuare că returnările voluntare sunt 
preferabile returnărilor forțate și să 
încurajeze statele membre să elaboreze un 
cadru eficient care să le permită 
migranților în situație neregulamentară 
să poată accesa cu ușurință programele 
de returnare voluntară;

Or. it

Amendamentul 90
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să facă 
schimb de informații și bune practici cu 
privire la returnările voluntare reușite și 
realizate în condiții umane și să ofere 
asistență operațională între statele 
membre atunci când li se solicită să 
consolideze și să îmbunătățească 
eficacitatea operațională a returnărilor 
voluntare;

Or. en
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Amendamentul 91
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază necesitatea introducerii 
de măsuri suplimentare cu privire la 
returnarea forțată a persoanelor și 
sugerează că statele membre ar trebui să 
dobândească mai multă libertate de a 
verifica suspiciunile de migrație 
neregulamentară pentru statutul lor;

Or. en

Amendamentul 92
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. constată că posibilitatea returnării 
voluntare este o facilitate acordată de 
statele membre imigranților ilegali, dar că 
aceasta nu constituie în mod automat și 
un drept al acestora.

Or. fr

Amendamentul 93
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că este esențial ca 
programele de returnare voluntară 
asistată să fie concepute astfel încât să nu 
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încurajeze migranții să intre în Europa în 
mod neregulamentar pentru a beneficia 
de asemenea programe; în acest sens, 
solicită Comisiei să își onoreze 
angajamentele asumate și să evalueze 
dacă diferențele dintre programele 
diferitelor state membre în materie de 
returnare voluntară și de reintegrare ar 
putea conduce la o situație în care 
migranții să aleagă statele membre care 
oferă cele mai avantajoase condiții;

Or. it

Amendamentul 94
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. reamintește necesitatea de a 
elimina lacunele dintre procedurile de azil 
și cele de returnare, în special 
posibilitățile de suspendare 
necorespunzătoare a procedurilor de 
returnare prin depunerea unor cereri de 
azil ulterioare în scopul exclusiv de a 
împiedica returnarea; invită statele 
membre să instituie procedurile necesare 
în acest sens, în conformitate cu Directiva 
privind procedurile de azil și Directiva 
privind returnarea;

Or. en

Amendamentul 95
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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5c. solicită Comisiei să finanțeze în 
continuare și să crească resursele puse la 
dispoziția statelor membre și a 
partenerilor guvernamentali și 
neguvernamentali, pentru a stimula 
programele de returnare voluntară 
asistată, cu scopul final de a asigura o 
returnare și o reintegrare durabile;

Or. it

Amendamentul 96
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt 
pentru plecarea voluntară ar putea 
îngreuna sau împiedica complet plecarea 
voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 97
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
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adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt pentru 
plecarea voluntară ar putea îngreuna sau 
împiedica complet plecarea voluntară;

adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt pentru 
plecarea voluntară ar putea îngreuna sau 
împiedica complet plecarea voluntară; 
reamintește că statele membre care oferă 
acest termen pentru plecarea voluntară 
numai ca urmare a unei cereri trebuie să 
informeze resortisanții țărilor terțe în 
cauză;

Or. en

Amendamentul 98
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt 
pentru plecarea voluntară ar putea 
îngreuna sau împiedica complet plecarea 
voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
constată că programele naționale ale 
statelor membre pentru asistența la 
plecarea voluntară sunt uneori insuficiente 
ca domeniu de aplicare și ca mijloace;

Or. en

Amendamentul 99
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt 
pentru plecarea voluntară ar putea 
îngreuna sau împiedica complet plecarea 
voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz.

Or. fr

Amendamentul 100
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt 
pentru plecarea voluntară ar putea 
îngreuna sau împiedica complet plecarea 
voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz;

Or. en

Amendamentul 101
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 6. subliniază că, în conformitate cu 
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articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe 
care statele membre trebuie să îl 
prelungească atunci când este necesar, 
ținând seama de circumstanțele specifice 
fiecărui caz; subliniază că un termen 
relativ scurt pentru plecarea voluntară ar 
putea îngreuna sau împiedica complet 
plecarea voluntară;

articolul 7 din directivă, dacă există riscul 
de sustragere sau dacă o cerere de ședere 
legală a fost respinsă, fiind în mod vădit 
neîntemeiată sau frauduloasă, sau dacă 
partea interesată reprezintă un pericol 
pentru ordinea publică sau siguranța 
publică ori pentru securitatea națională, 
statele membre pot să se abțină de la a 
acorda un termen pentru plecarea 
voluntară sau de la a acorda un termen 
mai mic de șapte zile;

Or. it

Amendamentul 102
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt pentru 
plecarea voluntară ar putea îngreuna sau 
împiedica complet plecarea voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, cuprins 
între 7 și 30 de zile, pe care statele membre 
trebuie să îl prelungească atunci când este 
necesar, ținând seama de circumstanțele 
specifice fiecărui caz; subliniază că un 
termen relativ scurt pentru plecarea 
voluntară ar putea îngreuna sau împiedica 
complet plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 103
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, pe care 
statele membre trebuie să îl prelungească 
atunci când este necesar, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz; 
subliniază că un termen relativ scurt pentru 
plecarea voluntară ar putea îngreuna sau 
împiedica complet plecarea voluntară;

6. subliniază că, în conformitate cu 
articolul 7 din directivă, o decizie de 
returnare trebuie să prevadă un termen 
adecvat pentru plecarea voluntară, de cel 
puțin 30 de zile, pe care statele membre 
trebuie să îl prelungească atunci când este 
necesar, ținând seama de circumstanțele 
specifice fiecărui caz; subliniază că un 
termen relativ scurt pentru plecarea 
voluntară ar putea îngreuna sau împiedica 
complet plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 104
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază, totuși, că, în cazul în 
care statele membre stabilesc, pe baza 
unei evaluări individuale, că natura 
voluntară a plecării pune în pericol 
aplicarea deciziei de returnare, statele 
membre au posibilitatea de a acorda un 
termen mai scurt pentru plecarea 
voluntară sau de a se abține de la 
aplicarea acesteia în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (4) din directivă;

Or. en

Amendamentul 105
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6a. subliniază că nu orice decizie de 
returnare este urmată de proceduri rapide 
de returnare și readmisie, din cauza 
obstacolelor practice și juridice, și 
constată cu îngrijorare că acest lucru 
poate provoca suprasolicitarea 
mecanismelor locale și a persoanelor 
implicate deopotrivă;

Or. en

Amendamentul 106
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. salută dispozițiile, existente în mai 
multe state membre, care permit luarea în 
considerare a circumstanțelor individuale 
pentru a acorda prelungirea unui termen 
pentru plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 107
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la efectele negative nedorite ale 
dispozițiilor care impun persoanelor 
returnate să solicite un termen pentru 
plecarea voluntară, în loc ca acest termen 
să fie acordat de autoritățile competente;

Or. en
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Amendamentul 108
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 6 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6c. reamintește că, în cazurile în care 
directiva impune statelor membre să 
amâne îndepărtarea, cum ar fi atunci 
când aceasta ar încălca principiul 
nereturnării, articolul 14 alineatul (2) din 
directivă impune statelor membre să 
furnizeze persoanelor în cauză o 
confirmare scrisă că decizia de returnare 
nu va fi executată temporar;

Or. en

Amendamentul 109
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la 
a acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară 
duce, de asemenea, la impunerea unei 
interdicții a intrării, ceea ce ar putea 
compromite și mai mult plecarea 
voluntară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 110
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la 
a acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară 
duce, de asemenea, la impunerea unei 
interdicții a intrării, ceea ce ar putea 
compromite și mai mult plecarea 
voluntară;

7. subliniază că, dacă există risc de 
sustragere, dacă cererea de ședere legală a 
fost respinsă ca fiind neîntemeiată sau 
frauduloasă sau dacă persoana în cauză 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
securitatea publică sau securitatea 
națională, statele membre se pot abține de 
la a acorda un termen pentru plecarea 
voluntară sau pot acorda o perioadă mai 
scurtă de șapte zile;

Or. en

Amendamentul 111
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la a 
acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară 
duce, de asemenea, la impunerea unei 
interdicții a intrării, ceea ce ar putea 
compromite și mai mult plecarea 
voluntară;

7. subliniază că statele membre au 
prerogativa de a stabili existența riscului 
de sustragere și, în consecință, pot decide 
să se abțină de la a acorda un termen pentru 
plecarea voluntară;

Or. it

Amendamentul 112
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la a 
acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară duce, 
de asemenea, la impunerea unei interdicții 
a intrării, ceea ce ar putea compromite și 
mai mult plecarea voluntară;

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină de la a acorda 
un termen pentru plecarea voluntară; 
reamintește că eliminarea termenului 
pentru plecarea voluntară duce, de 
asemenea, la impunerea unei interdicții a 
intrării, ceea ce ar putea compromite și mai 
mult plecarea voluntară; subliniază 
necesitatea îmbunătățirii punerii în 
aplicare a cadrului juridic actual pentru a 
spori eficacitatea returnărilor voluntare;

Or. en

Amendamentul 113
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la 
a acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară 
duce, de asemenea, la impunerea unei 
interdicții a intrării, ceea ce ar putea 
compromite și mai mult plecarea 
voluntară;

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate ajuta 
persoanele care fac obiectul unei 
îndepărtări să își îndeplinească obligația 
de a coopera cu autoritățile;

Or. fr

Amendamentul 114
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la a 
acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară duce, 
de asemenea, la impunerea unei interdicții 
a intrării, ceea ce ar putea compromite și 
mai mult plecarea voluntară;

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la a 
acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește necesitatea unei 
liste închise și exhaustive de criterii care 
să definească cu strictețe riscul de 
sustragere; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară duce, 
de asemenea, la impunerea unei interdicții 
a intrării, ceea ce ar putea compromite și 
mai mult plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 115
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate determina 
statele membre să se abțină frecvent de la 
a acorda un termen pentru plecarea 
voluntară; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară duce, 
de asemenea, la impunerea unei interdicții 
a intrării, ceea ce ar putea compromite și 
mai mult plecarea voluntară;

7. subliniază că o definiție largă a 
riscului de sustragere poate ajuta statele 
membre să gestioneze returnările cu o 
eficiență sporită; reamintește că eliminarea 
termenului pentru plecarea voluntară duce, 
de asemenea, la impunerea unei interdicții 
a intrării;

Or. en

Amendamentul 116
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază necesitatea unei 
cooperări sporite în materie de returnare 
între statele membre, inclusiv a unui 
schimb de informații și a aplicării 
Directivei 2001/40/CE privind 
recunoașterea reciprocă a deciziilor de 
îndepărtare a resortisanților țărilor terțe, 
în conformitate cu garanțiile privind 
drepturile fundamentale; subliniază 
nevoia de sprijin, inclusiv de sprijin 
operațional, din partea agențiilor 
relevante ale Uniunii; subliniază 
necesitatea unei cooperări sporite între 
statele membre și Frontex;

Or. en

Amendamentul 117
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că lipsa unor definiții și 
a unor interpretări coerente cu privire la 
riscul de sustragere și utilizarea detenției 
înseamnă, printre altele, că migranții în 
situație neregulamentară se sustrag de la 
procedură sau recurg la deplasările 
secundare;

Or. pl

Amendamentul 118
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. constată că anumite state membre 
au reglementări care anulează deciziile de 
returnare după o anumită perioadă de 
timp și consideră că astfel de decizii 
subminează obiectivele directivei;

Or. en

Amendamentul 119
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că minorii neînsoțiți nu 
ar trebui returnați decât dacă se poate 
demonstra că acest lucru este în interesul 
superior al copilului;

Or. en

Amendamentul 120
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. subliniază importanța furnizării de 
asistență și gestionare individuală a 
cazurilor, adaptată la circumstanțele și 
perspectivele individuale ale persoanei 
returnate, atunci când se acordă asistență 
pentru returnarea voluntară asistată, în 
toate etapele procesului, cu o atenție 
deosebită acordată minorilor neînsoțiți;
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Or. en

Amendamentul 121
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile, și 
subliniază că este important ca aceste 
informații să fie accesibile pentru 
persoanele în cauză, în special într-o 
limbă pe care persoana respectivă o 
înțelege; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la lipsa frecventă de detalii și 
motivații suficiente în deciziile de 
returnare;

Or. en

Amendamentul 122
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile; consideră 
că copiii neînsoțiți nu trebuie returnați și 
că minorii trebuie informați într-o 
manieră adaptată lor și într-o limbă pe 
care o înțeleg cu privire la drepturile lor și 
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la căile de atac de care dispun;

Or. en

Amendamentul 123
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că directiva impune ca 
deciziile de returnare, de interzicere a 
intrării și de îndepărtare să fie 
individualizate, justificate clar de motive 
de drept și de fapt, emise în scris și însoțite 
de informații privind căile de atac 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 124
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării ar trebui să fie 
rapide și eficace;

Or. en

Amendamentul 125
Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare pot fi puse în aplicare în 
conformitate cu legislația națională;

Or. en

Amendamentul 126
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Miriam 
Dalli

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

8. subliniază că deciziile de returnare 
și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile, într-o 
limbă pe care persoana în cauză o 
înțelege;

Or. en

Amendamentul 127
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază că deciziile de returnare 8. subliniază că deciziile de returnare 
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și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile;

și de interzicere a intrării în materie de 
îndepărtare ar trebui să fie individualizate, 
justificate clar de motive de drept și de 
fapt, emise în scris și însoțite de informații 
privind căile de atac disponibile și 
termenele relevante;

Or. bg

Amendamentul 128
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. constată că acordurile bilaterale 
de readmisie utilizate în temeiul 
articolului 6 alineatul (3) din directivă nu 
oferă garanții procedurale adecvate, 
inclusiv informarea persoanei în cauză cu 
privire la o măsură individuală și 
informații privind căile de atac disponibile 
și eficace de contestare a măsurii; regretă 
practicile recurente ale unor state membre 
de a continua să recurgă la alte acorduri 
bilaterale de readmisie cu un alt stat 
membru sau cu o țară terță, în locul 
aplicării articolului 6 alineatul (1) din 
directivă;

Or. en

Amendamentul 129
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că principiul 
nereturnării este obligatoriu pentru 
statele membre în toate circumstanțele, 
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inclusiv pentru procedurile de returnare 
care nu intră în domeniul de aplicare al 
Directivei privind returnarea;

Or. en

Amendamentul 130
Pietro Bartolo, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că posibilitatea oferită 
de articolul 2 alineatul (2) litera (a) de a 
nu aplica directiva în cazul resortisanților 
țărilor terțe care fac obiectul unui refuz al 
intrării creează regimuri paralele care nu 
oferă garanții procedurale identice cu cele 
prevăzute de directivă și poate duce la 
numeroase încălcări ale drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 131
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative; 
constată, totuși, că majoritatea țărilor 
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încearcă să pună în aplicare procedurile 
de returnare numai în caz de pericol 
iminent pentru ordinea publică; 
subliniază că procedura este adesea 
epuizantă sau se repetă la nesfârșit, astfel 
încât să se obțină până la urmă un permis 
de ședere; constată că, pe parcursul 
derulării procedurilor, sunt concepuți 
copii și că aceștia sunt utilizați ulterior 
pentru a invoca motive umanitare în 
vederea obținerii unui permis de ședere;

Or. nl

Amendamentul 132
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile 
în care există un risc de returnare; 
observă că, în majoritatea țărilor, căile de 
atac împotriva returnării nu au în mod 
automat un efect suspensiv, fapt ce poate 
reduce protecția și crește sarcinile 
administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în anumite circumstanțe;

Or. en

Amendamentul 133
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile 
în care există un risc de returnare; 
observă că, în majoritatea țărilor, căile de 
atac împotriva returnării nu au în mod 
automat un efect suspensiv, fapt ce poate 
reduce protecția și crește sarcinile 
administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea;

Or. en

Amendamentul 134
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare, alte 
încălcări ale drepturilor fundamentale 
sau probleme de sănătate care nu permit 
executarea deciziei de returnare fără 
producerea unor riscuri excesive; observă 
că, în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative; 
invită statele membre să acorde un efect 
suspensiv automat;

Or. en

Amendamentul 135
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
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Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative; 
subliniază că interesul superior al 
copilului ar trebui să constituie principala 
considerație pentru toate deciziile care 
vizează copii, inclusiv pentru deciziile 
pendinte referitoare la returnare;

Or. en

Amendamentul 136
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec 
Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative; 
este nevoie de un remediu suspensiv 
automat pentru a armoniza practicile și 
pentru a asigura faptul că persoanele nu 
se întorc înainte de decizia finală;
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Or. en

Amendamentul 137
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod 
automat un efect suspensiv, fapt ce poate 
reduce protecția și crește sarcinile 
administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei revizuiri a 
deciziei privind returnarea; subliniază 
nevoia de a asigura un astfel de efect 
suspensiv în cazurile în care există un risc 
de returnare;

Or. en

Amendamentul 138
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv, fapt ce poate reduce 
protecția și crește sarcinile administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile în 
care există un risc de returnare; observă că, 
în majoritatea țărilor, căile de atac 
împotriva returnării nu au în mod automat 
un efect suspensiv;

Or. en
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Amendamentul 139
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază importanța 
unui astfel de efect suspensiv în cazurile 
în care există un risc de returnare; 
observă că, în majoritatea țărilor, căile de 
atac împotriva returnării nu au în mod 
automat un efect suspensiv, fapt ce poate 
reduce protecția și crește sarcinile 
administrative;

9. subliniază că directiva permite 
suspendarea temporară a executării 
îndepărtării în așteptarea unei decizii 
privind returnarea; subliniază că un astfel 
de efect suspensiv poate afecta eficacitatea 
returnărilor; observă că, în majoritatea 
țărilor, căile de atac împotriva returnării nu 
au în mod automat un efect suspensiv, fapt 
ce facilitează aplicarea procedurilor de 
returnare;

Or. fr

Amendamentul 140
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în 
țara lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 141
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în 
țara lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

eliminat

Or. en

Amendamentul 142
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în 
țara lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 

eliminat
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cadrul societății;

Or. en

Amendamentul 143
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în 
țara lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

10. își exprimă speranța că statele 
membre vor recurge în mod limitat și 
excepțional la articolul 6 alineatul (4) din 
directivă, în baza evaluării cazurilor 
individuale;

Or. it

Amendamentul 144
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 

10. constată utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă de 
către statele membre; consideră că aceasta 
nu contribuie la o soluție pe termen lung 
pentru migrația ilegală;
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prelungite, la facilitarea incluziunii 
sociale a persoanelor și la contribuția 
acestora în cadrul societății;

Or. en

Amendamentul 145
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii sociale 
a persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă, ceea ce pune migranții care nu 
pot fi returnați în incapacitatea de a avea 
acces la drepturile lor fundamentale, 
inclusiv accesul la asistență medicală, 
locuințe, educație și justiție; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara 
lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a persoanelor 
și la contribuția acestora în cadrul 
societății;

Or. en

Amendamentul 146
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 10. deploră utilizarea limitată a 
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articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii sociale 
a persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii sociale 
a persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății; constată că acest lucru ar 
contribui, de asemenea, la scoaterea 
persoanelor din situațiile administrative 
incerte în care sunt lăsate;

Or. en

Amendamentul 147
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara 
lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a persoanelor 
și la contribuția acestora în cadrul 
societății;

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă, în special în cazuri de 
nereturnare care implică persoane și 
grupuri vulnerabile; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara 
lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a persoanelor 
și la contribuția acestora în cadrul 
societății;

Or. en

Amendamentul 148
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii sociale 
a persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la reducerea exploatării prin 
muncă și la facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății; solicită statelor membre 
să extindă utilizarea articolului 6 
alineatul (4) din directivă;

Or. en

Amendamentul 149
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Olivier 
Chastel, Fabienne Keller, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii 
sociale a persoanelor și la contribuția 
acestora în cadrul societății;

10. reamintește că articolul 6 alineatul 
(4) din directivă oferă statelor membre 
posibilitatea de a acorda un permis de 
ședere autonom unui resortisant al unei 
țări terțe care se află în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor; 
subliniază importanța epuizării cu succes 
a opțiunilor prevăzute în directivă pentru 
punerea în aplicare a deciziilor de 
returnare, scoțând în evidență returnarea 
voluntară; deploră, totuși, utilizarea 
limitată a articolului 6 alineatul (4) din 
directivă atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă;
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Or. en

Amendamentul 150
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; 
este preocupat de faptul că statele membre 
nu eliberează un permis de ședere 
temporară atunci când returnarea se 
dovedește a fi imposibilă; subliniază că 
acordarea unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara 
lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a 
persoanelor și la contribuția acestora în 
cadrul societății;

10. subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine, conform 
articolului 6 alineatul (4) din directivă, 
poate facilita incluziunea socială a 
persoanelor și contribuția acestora în cadrul 
societății; în același timp, este nevoie de 
coordonare în interiorul Uniunii pentru a 
evita factorii de atracție și deplasările 
secundare neautorizate;

Or. en

Amendamentul 151
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că acordarea unor 
permise de ședere persoanelor care nu se 
pot întoarce în țara lor de origine ar putea 
contribui la prevenirea șederilor ilegale 
prelungite, la facilitarea incluziunii sociale 
a persoanelor și la contribuția acestora în 

10. deploră utilizarea limitată a 
articolului 6 alineatul (4) din directivă; este 
preocupat de faptul că statele membre nu 
eliberează un permis de ședere temporară 
atunci când returnarea se dovedește a fi 
imposibilă; subliniază că înlesnirea 
acordării unor permise de ședere 
persoanelor care nu se pot întoarce în țara 
lor de origine ar putea contribui la 
prevenirea șederilor ilegale prelungite, la 
facilitarea incluziunii sociale a persoanelor 
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cadrul societății; și la contribuția acestora în cadrul 
societății;

Or. bg

Amendamentul 152
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată că punerea în aplicare 
efectivă a directivei este împiedicată de 
lipsa accesului la asistență juridică și la 
interpreți din cauza capacității și a 
finanțării limitate; consideră că ar trebui 
să se pună la dispoziție mai multe fonduri 
pentru acordarea de asistență juridică, în 
special finanțare pentru profesioniștii din 
domeniul societății civile care oferă 
asistență juridică;

Or. en

Amendamentul 153
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. regretă totuși că, odată ce devine 
posibilă o returnare în condiții de 
siguranță, de multe ori majoritatea 
statelor membre nu înlocuiesc permisele 
de ședere provizorie cu ordine obligatorii 
de returnare; regretă, în plus, faptul că, în 
consecință, un permis de ședere 
temporară este asimilat adesea, de facto, 
cu un permis de ședere permanentă;
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Or. nl

Amendamentul 154
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată diferențele semnificative 
existente între statele membre în ceea ce 
privește dreptul de a exercita o cale de 
atac, în special în ceea ce privește tipul de 
organism la care se introduce calea de 
atac și termenele de exercitare a căilor de 
atac; subliniază necesitatea de a garanta 
dreptul la o cale de atac eficace, inclusiv 
prin furnizarea de informații și asistență 
juridică adecvate și accesibile;

Or. en

Amendamentul 155
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. constată cu regret că utilizarea 
articolului 6 alineatul (4) de către unele 
state membre conduce la acordarea de 
permise de ședere permanentă, chiar și în 
cazurile în care elementul care împiedică 
returnarea este temporar;

Or. en

Amendamentul 156
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, 
sunt aplicate în paralel cu plecarea 
voluntară; subliniază că această abordare 
riscă să descurajeze respectarea unei 
decizii de returnare;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 157
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, 
sunt aplicate în paralel cu plecarea 
voluntară; subliniază că această abordare 
riscă să descurajeze respectarea unei 
decizii de returnare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
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subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare;

subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare; invită statele membre să 
respecte obligația prevăzută de directivă 
de a lua în considerare retragerea sau 
suspendarea interdicției în cazurile în 
care un resortisant al unei țări terțe poate 
demonstra că a părăsit teritoriul unui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 159
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare;

11. salută generalizarea interdicțiilor 
de intrare automate, care, în unele state 
membre, sunt aplicate în paralel cu 
plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 160
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 

11. salută generalizarea interdicțiilor 
de intrare automate, care, în unele state 
membre, sunt aplicate în paralel cu 
plecarea voluntară;
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returnare;

Or. en

Amendamentul 161
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare;

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare și îndeamnă statele membre să 
ia în considerare revizuirea acestei 
practici;

Or. en

Amendamentul 162
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare;

11. consideră că interdicțiile de intrare 
care, în unele state membre, sunt adesea 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară ar 
trebui să fie mai degrabă aplicate în 
paralel cu deciziile de returnare forțată, 
cu scopul de a descuraja nerespectarea 
unei decizii de returnare;

Or. it

Amendamentul 163
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Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de 
generalizarea interdicțiilor de intrare 
automate, care, în unele state membre, sunt 
aplicate în paralel cu plecarea voluntară; 
subliniază că această abordare riscă să 
descurajeze respectarea unei decizii de 
returnare;

11. salută generalizarea interdicțiilor 
de intrare automate, care, în unele state 
membre, sunt aplicate în paralel cu 
plecarea voluntară; subliniază că această 
abordare permite combaterea mai 
eficientă a imigrației ilegale și protejarea 
frontierelor Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 164
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. este conștient de faptul că 
impunerea unor interdicții de intrare este 
necesară pentru a stopa o avalanșă de 
cereri, respingeri și ordine de părăsire a 
teritoriului în diferitele state membre; 
constată că acest lucru conduce la o 
sarcină administrativă enormă pentru 
statele membre în cauză și perpetuează 
insecuritatea juridică a persoanelor 
vizate; consideră că, prin urmare, 
persoanele vizate nu sunt încurajate să își 
construiască un viitor în țara lor de 
origine;

Or. nl

Amendamentul 165
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
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Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. constată că situația unei persoane 
se poate schimba în perioada impusă de 
interdicția de intrare și că o persoană se 
poate găsi în pericol de persecuție în țara 
în care a fost returnată, neputând intra în 
Uniune din cauza existenței unei 
interdicții de intrare; invită statele 
membre să ridice interdicția de intrare din 
considerente umanitare în astfel de 
cazuri;

Or. en

Amendamentul 166
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reiterează faptul că, având în 
vedere natura formal nepunitivă a 
măsurilor de returnare, o interdicție de 
intrare nu ar trebui utilizată ca o măsură 
punitivă generică, ci ar trebui să se bazeze 
pe o evaluare individuală;

Or. en

Amendamentul 167
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. consideră că impunerea unor 
interdicții de intrare îndelungate 
reprezintă o măsură în mod incontestabil 
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punitivă și contribuie la o logică a 
criminalizării migrației; îndeamnă statele 
membre să introducă proceduri accesibile 
pentru a solicita ridicarea unei interdicții 
de intrare, în care să se garanteze o 
evaluare individuală, ținând seama în 
mod corespunzător de interesul superior 
al copilului, de dreptul la viață de familie 
și de principiul proporționalității;

Or. en

Amendamentul 168
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Hilde Vautmans, Fabienne 
Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară, odată impus, interdicțiile de 
intrare descurajează de fapt respectarea 
unei decizii de returnare și pot crește riscul 
de sustragere;

12. constată că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară, odată impus, interdicțiile de 
intrare pot descuraja respectarea unei 
decizii de returnare și pot crește riscul de 
sustragere; îndeamnă statele membre să ia 
în considerare programarea impunerii 
interdicției de intrare în așa fel încât să se 
pună în aplicare cu succes o decizie de 
returnare;

Or. en

Amendamentul 169
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 12. subliniază că amenințarea cu 
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interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară, odată impus, interdicțiile de 
intrare descurajează de fapt respectarea 
unei decizii de returnare și pot crește 
riscul de sustragere;

interdicția de intrare incită la părăsirea țării 
în termenul pentru plecarea voluntară;

Or. en

Amendamentul 170
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru 
plecarea voluntară, odată impus, 
interdicțiile de intrare descurajează de 
fapt respectarea unei decizii de returnare 
și pot crește riscul de sustragere;

12. subliniază că directiva conține 
norme care permit ridicarea interdicțiilor 
de intrare și invită statele membre să le 
utilizeze atunci când este necesar;

Or. en

Amendamentul 171
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară, odată impus, interdicțiile de 
intrare descurajează de fapt respectarea 
unei decizii de returnare și pot crește 
riscul de sustragere;

12. subliniază că amenințarea cu 
interdicția de intrare incită efectiv la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară;

Or. en
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Amendamentul 172
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru 
plecarea voluntară, odată impus, 
interdicțiile de intrare descurajează de 
fapt respectarea unei decizii de returnare 
și pot crește riscul de sustragere;

12. subliniază că amenințarea cu 
interdicția de intrare este un factor de 
combatere a imigrației ilegale și că 
aceasta permite asigurarea respectării 
integrității frontierelor europene și a 
legislației UE în domeniul migrației;

Or. fr

Amendamentul 173
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că, deși amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul pentru plecarea 
voluntară, odată impus, interdicțiile de 
intrare descurajează de fapt respectarea 
unei decizii de returnare și pot crește riscul 
de sustragere;

12. subliniază că amenințarea cu 
interdicția de intrare poate incita la 
părăsirea țării în termenul stabilit; 
interdicțiile de intrare, odată impuse, ar 
trebui să fie asociate unei decizii de 
returnare forțată, cu scopul de a reduce 
riscul de sustragere;

Or. it

Amendamentul 174
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12a. recunoaște că impunerea 
interdicțiilor de intrare, împreună cu 
ordinele de părăsire a teritoriului 
constituie o abordare necesară orientată 
în două direcții; recunoaște, în plus, că, în 
cazul în care persoana vizată ar fi 
descurajată să se întoarcă în mod 
voluntar, returnarea forțată a acesteia ar 
fi în conformitate cu articolul 16 din 
Directiva 2008/115/CE din 16 decembrie 
2008;

Or. nl

Amendamentul 175
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Philippe Olivier, Mara Bizzotto

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de 
intrare au consecințe deosebit de 
disproporționate pentru familii și copii; 
salută faptul că unele state membre au 
introdus posibilitatea de a scuti copiii de 
la o interdicție de intrare, dar subliniază 
că interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 176
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de eliminat
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intrare au consecințe deosebit de 
disproporționate pentru familii și copii; 
salută faptul că unele state membre au 
introdus posibilitatea de a scuti copiii de 
la o interdicție de intrare, dar subliniază 
că interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

Or. en

Amendamentul 177
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe deosebit de disproporționate 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe disproporționate în special 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor; îndeamnă statele 
membre să respecte dreptul la viața de 
familie și să nu emită interdicții de intrare 
în cazul în care un membru al familiei are 
reședința legală în Uniune, ci mai 
degrabă să faciliteze reîntregirea familiei 
în temeiul Directivei privind dreptul la 
reîntregirea familiei în cazurile în care 
returnările nu puteau fi prevenite;

Or. en

Amendamentul 178
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
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Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe deosebit de disproporționate 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
sunt deosebit de utile, indiferent de 
profilul persoanelor sau al grupurilor de 
persoane cărora li se aplică;

Or. fr

Amendamentul 179
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de 
intrare au consecințe deosebit de 
disproporționate pentru familii și copii; 
salută faptul că unele state membre au 
introdus posibilitatea de a scuti copiii de 
la o interdicție de intrare, dar subliniază 
că interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

13. subliniază că interesele copiilor ar 
trebui să fie un criteriu determinant, bazat 
pe o evaluare atentă a fiecărui caz în 
parte, în momentul luării unei decizii de 
interdicție a intrării părinților lor;

Or. it

Amendamentul 180
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe deosebit de disproporționate 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe deosebit de disproporționate 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare și le încurajează pe 
celelalte să adopte politici similare, dar 
subliniază că interesele copiilor ar trebui să 
fie, de asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

Or. en

Amendamentul 181
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
au consecințe deosebit de disproporționate 
pentru familii și copii; salută faptul că 
unele state membre au introdus 
posibilitatea de a scuti copiii de la o 
interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

13. subliniază că interdicțiile de intrare 
pot avea consecințe deosebit de 
disproporționate pentru familii și copii; 
salută faptul că unele state membre au 
introdus posibilitatea de a scuti copiii de la 
o interdicție de intrare, dar subliniază că 
interesele copiilor ar trebui să fie, de 
asemenea, un criteriu determinant în 
momentul luării unei decizii de interdicție 
a intrării părinților lor;

Or. en

Amendamentul 182
Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13a. subliniază importanța unei 
proceduri accelerate la frontieră, care să 
se aplice persoanelor ale căror cereri de 
azil au fost respinse în cadrul 
procedurilor de azil la frontieră și care să 
contribuie la accelerarea adoptării și a 
executării deciziilor de returnare la 
frontierele externe;

Or. pl

Amendamentul 183
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că o decizie de 
returnare poate fi însoțită de o interdicție 
de intrare; constată, totuși, că nu există 
dovezi conform cărora o interdicție de 
intrare ar contribui la o punere în 
aplicare mai bună a deciziilor de 
returnare; insistă asupra faptului că 
interdicțiile de intrare ar trebui impuse în 
cazuri specifice și doar unor persoane 
care reprezintă o amenințare reală pentru 
securitatea publică sau națională; dacă 
unii infractori ar putea face obiectul unei 
decizii de interzicere a intrării, nu ar 
trebui să se întâmple astfel și în cazul 
autorilor unor delicte minore;

Or. en

Amendamentul 184
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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13a. subliniază că luarea în custodie 
publică a migranților în situație 
neregulamentară care urmează să fie 
returnați, trebuie să fie întotdeauna 
considerată o măsură de ultimă instanță 
și trebuie să fie întotdeauna limitată în 
timp și să prezinte garanții față de 
persoanele supuse privării de libertate; 
solicită statelor membre să pună în 
practică măsuri alternative celei de luare 
în custodie publică, care să fie mai puțin 
coercitive și drastice;

Or. it

Amendamentul 185
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției 
„riscului de sustragere” și reiterează 
faptul că articolul 3 alineatul (7) din 
directivă prevede că existența unui astfel 
de risc ar trebui să fie evaluată 
întotdeauna pe baza unor criterii obiective 
definite prin lege;

eliminat

Or. en

Amendamentul 186
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
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de sustragere” și reiterează faptul că 
articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că existența unui astfel de risc ar 
trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza 
unor criterii obiective definite prin lege;

de sustragere”, dar reiterează faptul că 
articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că acest risc constă în existența 
unui caz individual de motive bazate pe 
criterii obiective definite prin lege, pentru 
a considera că un cetățean al unei țări 
terțe, care face obiectul unei proceduri de 
returnare, poate încerca să se sustragă și, 
în consecință implică o anumită marjă de 
apreciere la nivelul statelor membre;

Or. it

Amendamentul 187
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
de sustragere” și reiterează faptul că 
articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că existența unui astfel de risc ar 
trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza 
unor criterii obiective definite prin lege;

14. reamintește că articolul 3 alineatul 
(7) din directivă prevede că „riscul de 
sustragere” înseamnă existența unor 
motive într-un caz particular care se 
bazează pe criterii obiective, definite prin 
legislație, care justifică presupunerea că 
un resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unei proceduri de returnare se 
poate sustrage acesteia; constată diferențe 
în transpunerea în legislațiile naționale a 
definiției „riscului de sustragere”;

Or. en

Amendamentul 188
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
de sustragere” și reiterează faptul că 
articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că existența unui astfel de risc ar 
trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza 
unor criterii obiective definite prin lege;

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
de sustragere”;

Or. en

Amendamentul 189
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
de sustragere” și reiterează faptul că 
articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că existența unui astfel de risc ar 
trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza 
unor criterii obiective definite prin lege;

14. constată diferențe în transpunerea 
în legislațiile naționale a definiției „riscului 
de sustragere” și nevoia de clarificări 
pentru a garanta că motivele pentru 
detenție sunt clar definite; reiterează faptul 
că articolul 3 alineatul (7) din directivă 
prevede că existența unui astfel de risc ar 
trebui să fie evaluată întotdeauna pe baza 
unor criterii obiective definite prin lege;

Or. en

Amendamentul 190
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că, pentru a 
respecta articolul 3 alineatul (7) din 
directivă, trebuie să se acorde atenția 
cuvenită circumstanțelor individuale ale 
persoanei în cauză atunci când se 
identifică un risc de sustragere care să 
justifice detenția;
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Or. en

Amendamentul 191
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre 
include liste detaliate de „criterii 
obiective” pentru definirea riscului de 
sustragere, care sunt aplicate adesea într-
un mod mai mult sau mai puțin automat, 
în timp ce circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 192
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre 
include liste detaliate de „criterii 
obiective” pentru definirea riscului de 
sustragere, care sunt aplicate adesea într-
un mod mai mult sau mai puțin automat, 
în timp ce circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 193
Tineke Strik
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt considerate 
marginale;

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, printre 
care criterii generale, cum ar fi simpla 
lipsă a unor documente de identitate, care 
stabilește o prezumție de facto a riscului 
de sustragere în raport cu toți migranții 
fără forme legale pe al căror nume a fost 
emisă o decizie de returnare, 
incapacitatea de a furniza o adresă 
formală sau lipsa de bani; regretă că 
aceste criterii sunt aplicate adesea într-un 
mod mai mult sau mai puțin automat, în 
timp ce circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

Or. en

Amendamentul 194
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Olivier Chastel, Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, 
Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt considerate 
marginale;

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate și uneori divergente de 
„criterii obiective” pentru definirea riscului 
de sustragere, care sunt aplicate adesea 
într-un mod mai mult sau mai puțin 
automat, în timp ce circumstanțele 
individuale sunt considerate marginale; 
reamintește necesitatea unei liste 
armonizate și cuprinzătoare de criterii 
obiective la nivelul Uniunii care să 
stabilească riscul de sustragere;
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Or. en

Amendamentul 195
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt considerate 
marginale;

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt considerate 
marginale; subliniază că acest lucru a dus 
la impunerea detenției în mod sistematic 
în multe state membre, în ciuda costurilor 
semnificative ale detenției în comparație 
cu alternativele la detenție;

Or. en

Amendamentul 196
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

15. ia act de faptul că legislația 
diverselor state membre include liste 
detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere;

Or. it
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Amendamentul 197
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre 
include liste detaliate de „criterii 
obiective” pentru definirea riscului de 
sustragere, care sunt aplicate adesea într-
un mod mai mult sau mai puțin automat, 
în timp ce circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

15. este preocupat de faptul că 
definițiile variate ale criteriilor obiective 
pentru evaluarea riscului de sustragere în 
legislația națională a statelor membre pot 
duce la aplicarea inconsecventă a 
detenției pe teritoriul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 198
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că 
legislația mai multor state membre include 
liste detaliate de „criterii obiective” pentru 
definirea riscului de sustragere, care sunt 
aplicate adesea într-un mod mai mult sau 
mai puțin automat, în timp ce 
circumstanțele individuale sunt 
considerate marginale;

15. salută faptul legislația mai multor 
state membre include liste detaliate de 
„criterii obiective” pentru definirea riscului 
de sustragere, fapt care este în 
concordanță cu spiritul și cu litera 
directivei;

Or. fr

Amendamentul 199
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, în conformitate cu 
dreptul internațional al drepturilor 
omului, detenția trebuie să fie prevăzută 
de lege și necesară, rezonabilă și 
proporțională cu obiectivele urmărite, și 
ar trebui să aibă cea mai scurtă durată 
posibil, precum și că decizia de a impune 
o măsură de detenție trebuie să se bazeze 
întotdeauna pe o evaluare individuală a 
circumstanțelor particulare, în care s-au 
luat în considerare interesele individuale;

Or. en

Amendamentul 200
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. reamintește că detenția trebuie să 
rămână o măsură de ultimă instanță, că 
aceasta este o excepție și nu regula, 
deoarece, indiferent de durata sa, detenția 
are efecte psihologice nocive asupra 
persoanelor care fac obiectul acesteia;

Or. en

Amendamentul 201
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că nerespectarea unui 
ordin de părăsire a teritoriului în mod 
voluntar constituie în sine un criteriu 
obiectiv pentru a decide că există riscul de 
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sustragere;

Or. nl

Amendamentul 202
Tineke Strik

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. reiterează faptul că o perioadă mai 
lungă de detenție nu crește șansa de 
returnare și este mai costisitoare decât 
alternativele la detenție și că statele nu ar 
trebui să recurgă în mod automat la 
perioada maximă admisă în temeiul 
directivei și ar trebui să se asigure că pe 
toată durata perioadei de detenție sunt 
îndeplinite toate condițiile unei rețineri 
legale;

Or. en

Amendamentul 203
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a 
recurge la detenție ca măsură de ultimă 
instanță, în practică, statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție; invită statele membre 
să propună urgent alternative comunitare 
viabile la detenție;

16. reamintește că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal;
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Or. en

Amendamentul 204
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a 
recurge la detenție ca măsură de ultimă 
instanță, în practică, statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție; invită statele membre 
să propună urgent alternative comunitare 
viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive;

Or. en

Amendamentul 205
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a 
recurge la detenție ca măsură de ultimă 
instanță, în practică, statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție; invită statele membre 
să propună urgent alternative comunitare 
viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; critică faptul 
că, chiar și după nerespectarea în mod 
repetat a ordinelor de părăsire a 
teritoriului, acestea sunt executate numai 
în împrejurări excepționale; constată că, 
dat fiind faptul că persoanele în cauză nu 
au nicio perspectivă de a obține un permis 
de ședere permanentă, primirea în 
comunitate nu este o alternativă la 
detenție; constată că această ultimă 
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opțiune este aleasă doar de persoanele 
returnate care doresc cu încăpățânare să 
demonstreze că sunt integrate în 
comunitate, de exemplu pentru că au 
copii la școală, și să obțină, în final, un 
permis de ședere permanentă;

Or. nl

Amendamentul 206
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție, 
care s-au dovedit a fi mai bune pentru 
migranți și statele membre, deoarece sunt 
mai puțin costisitoare și au un impact 
negativ mai mic asupra migranților, în 
special asupra copiilor și a persoanelor 
vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 207
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a 
recurge la detenție ca măsură de ultimă 
instanță, în practică, statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție; invită statele membre 
să propună urgent alternative comunitare 
viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; invită statele 
membre să prezinte rapoarte cu privire la 
măsurile pe care le adoptă ca alternativă 
la detenție;

Or. fr

Amendamentul 208
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive și pentru cea 
mai scurtă perioadă posibil; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție; 
atrage atenția asupra faptului că mai 
multe studii arată că perioadele mai lungi 
de detenție nu conduc la o rată mai mare 
de returnare;

Or. en

Amendamentul 209
Maria Walsh
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție; 
felicită statele membre care au introdus 
reglementări care prevăd clar că detenția 
nu este justificată dacă nu există o 
posibilitate rezonabilă a îndepărtării;

Or. en

Amendamentul 210
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a recurge 
la detenție ca măsură de ultimă instanță, în 
practică, statele membre dezvoltă și aplică 
foarte puține alternative viabile la detenție; 
invită statele membre să propună urgent 
alternative comunitare viabile la detenție, 
în special pentru copii, fie că sunt 
neînsoțiți, fie că sunt cu familiile lor;

Or. en
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Amendamentul 211
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă că directiva prevede că 
persoanele returnate pot fi reținute în mod 
legal în cazul în care nu pot fi aplicate 
măsuri mai puțin coercitive; își exprimă 
regretul că, în ciuda obligației de a 
recurge la detenție ca măsură de ultimă 
instanță, în practică, statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție; invită statele membre 
să propună urgent alternative comunitare 
viabile la detenție;

16. observă că directiva prevede 
circumstanțele în care persoanele 
returnate pot fi reținute în mod legal; 
observă, de asemenea, că detenția este 
posibilă numai dacă într-un anumit caz 
nu pot fi aplicate în mod eficace măsuri 
suficiente, dar mai puțin coercitive; își 
exprimă regretul că statele membre 
dezvoltă și aplică foarte puține alternative 
viabile la detenție;

Or. en

Amendamentul 212
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. invită statele membre să respecte 
mandatele organismelor naționale și 
internaționale relevante și competente, 
precum instituțiile naționale din domeniul 
drepturilor omului, instituțiile de mediere 
și mecanismele naționale de prevenire, 
realizând o supraveghere independentă a 
condițiilor de detenție;

Or. en

Amendamentul 213
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
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Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază că directiva stabilește că 
detenția este ilegală dacă nu există o 
posibilitate rezonabilă a îndepărtării; 
regretă că mai multe state membre permit 
detenția bazată pe considerente de 
securitate națională, indiferent de 
existența unei posibilități rezonabile a 
îndepărtării;

Or. en

Amendamentul 214
Balázs Hidvéghi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a 
precizat că detenția nu ar trebui aplicată 
niciodată în cazul copiilor în contextul 
imigrației și că nu poate fi justificată 
niciodată ca fiind în interesul superior al 
copilului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 215
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului; este 
conștient de faptul că aceste drepturi au 
un efect negativ prin faptul că părinții 
sunt încurajați să își trimită copiii în 
avans în țara dorită pentru migrație; 
consideră, prin urmare, că minorii sunt 
expuși unui pericol mai mare pe durata 
călătoriei spre țara de destinație și a 
șederii lor în acea țară; susține că este în 
interesul tuturor copiilor să se descurajeze 
pe cât posibil această formă de abuz 
asupra copiilor; este conștient, de 
asemenea, de faptul că adulții pretind 
adesea că sunt minori pentru a invoca 
drepturile copiilor;

Or. nl

Amendamentul 216
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 

17. constată că un număr semnificativ 
de presupuși copii sunt încă reținuți în 
Uniunea Europeană în cadrul procedurilor 
de returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
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cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului; subliniază 
că ar trebui să existe proceduri obligatorii 
pentru detectarea adulților care pretind că 
sunt copii, cum ar fi evaluările vârstei 
osoase sau evaluările vârstei dentare, 
pentru a putea pune mai mult accentul pe 
interesul real al copiilor;

Or. en

Amendamentul 217
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului, în 
conformitate și cu Declarația de la New 
York pentru refugiați și migranți din 19 
septembrie 2016; subliniază că este 
important ca statele membre să elaboreze 
alternative la detenție, cum ar fi 
plasamentele comunitare pentru copii;

Or. en

Amendamentul 218
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
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Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului; îndeamnă 
statele membre să ofere alternative 
adecvate, umane și neprivative de libertate 
la detenție atunci când acest lucru este în 
interesul superior al copilului și, după 
caz, să garanteze siguranța acestuia;

Or. en

Amendamentul 219
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a 
precizat că detenția nu ar trebui aplicată 
niciodată în cazul copiilor în contextul 
imigrației și că nu poate fi justificată 
niciodată ca fiind în interesul superior al 
copilului;

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce este în conformitate cu 
legislația UE; subliniază că, pentru a nu 
încuraja traficul de copii, schimburile și 
răpirea acestora, simpla prezență a 
copiilor nu poate împiedica detenția sau 
îndepărtarea.

Or. fr
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Amendamentul 220
Maria Walsh

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului, mai ales 
întrucât poate avea efecte incredibil de 
dăunătoare asupra sănătății sale psihice;

Or. en

Amendamentul 221
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului; solicită ca 
detenția copiilor să înceteze;

Or. en
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Amendamentul 222
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. constată că un număr semnificativ 
de copii sunt încă reținuți în Uniunea 
Europeană în cadrul procedurilor de 
returnare, ceea ce constituie o încălcare 
directă a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului, întrucât Comitetul 
ONU pentru drepturile copilului a precizat 
că detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

17. subliniază că este nevoie de 
alternative adecvate și eficiente la detenția 
minorilor în cadrul procedurilor de 
returnare; reamintește că Comitetul ONU 
pentru drepturile copilului consideră că 
detenția nu ar trebui aplicată niciodată în 
cazul copiilor în contextul imigrației și că 
nu poate fi justificată niciodată ca fiind în 
interesul superior al copilului;

Or. en

Amendamentul 223
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. condamnă faptul că mii de 
migranți au pretins că sunt copii, deși 
erau adulți, invocând astfel drepturi 
acordate în temeiul Convenției ONU cu 
privire la drepturile copilului;

Or. en

Amendamentul 224
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei în toate aspectele sale; invită 
Comisia să monitorizeze în continuare 
această punere în aplicare și să ia măsuri în 
caz de nerespectare;

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei respectând pe deplin 
transpunerea acesteia în fiecare stat 
membru; invită Comisia să monitorizeze în 
continuare această punere în aplicare și să 
ia măsuri în caz de nerespectare;

Or. en

Amendamentul 225
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei în toate aspectele sale; invită 
Comisia să monitorizeze în continuare 
această punere în aplicare și să ia măsuri 
în caz de nerespectare;

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei în toate aspectele sale; invită 
Comisia să monitorizeze în continuare 
această punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 226
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei în toate aspectele sale; invită 
Comisia să monitorizeze în continuare 
această punere în aplicare și să ia măsuri 
în caz de nerespectare;

18. invită statele membre să garanteze 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
directivei în toate aspectele sale; invită 
Comisia să monitorizeze în continuare 
această punere în aplicare;
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Or. en

Amendamentul 227
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. salută eliberarea, în diferite țări, a 
persoanelor reținute doar pentru motivul 
statutului de imigrant, a căror returnare 
într-un termen rezonabil nu mai era 
posibilă din cauza pandemiei de COVID-
19; regretă că recomandările Comisiei 
referitoare la detenție din Comunicarea sa 
din 16 aprilie 2020 privind pandemia de 
COVID-19 nu au luat în considerare 
măsurile recomandate de OMS și de 
Comitetul pentru Prevenirea Torturii din 
cadrul Consiliului Europei;

Or. en

Amendamentul 228
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Peter Kofod, 
Mara Bizzotto, Annalisa Tardino, Philippe Olivier

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care 
beneficiază de un mandat, de o capacitate 
și de o competență adecvate, de un nivel 
ridicat de independență și de expertiză și 
de proceduri transparente; îndeamnă 
Comisia să garanteze crearea unui 
mecanism de monitorizare ulterioară 
returnării pentru a înțelege mai bine 
soarta persoanelor returnate, acordând o 

eliminat
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atenție deosebită minorilor neînsoțiți;

Or. en

Amendamentul 229
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care 
beneficiază de un mandat, de o capacitate 
și de o competență adecvate, de un nivel 
ridicat de independență și de expertiză și 
de proceduri transparente; îndeamnă 
Comisia să garanteze crearea unui 
mecanism de monitorizare ulterioară 
returnării pentru a înțelege mai bine 
soarta persoanelor returnate, acordând o 
atenție deosebită minorilor neînsoțiți;

eliminat

Or. en

Amendamentul 230
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care 
beneficiază de un mandat, de o capacitate 
și de o competență adecvate, de un nivel 
ridicat de independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 

19. invită Comisia și statele membre să 
se asigure că dispun de organisme de 
monitorizare și că acestea beneficiază de 
un mandat, de monitorizare, de o 
capacitate și de o competență adecvate, de 
un nivel ridicat de independență și de 
expertiză și de proceduri transparente; 
subliniază că monitorizarea returnării ar 
trebui să cuprindă toate etapele 
operațiunilor de returnare, cu resurse 
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returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

adecvate; invită Comisia și statele membre 
să se bazeze pe organismele de 
monitorizare independente existente, cum 
ar fi organizațiile naționale și 
internaționale și instituțiile naționale de 
apărare a drepturilor omului, prin 
cooperarea sau desemnarea acestora ca 
sisteme de monitorizare a returnărilor 
forțate; îndeamnă Comisia să garanteze 
crearea unui mecanism de monitorizare 
ulterioară returnării pentru a înțelege mai 
bine soarta persoanelor returnate, acordând 
o atenție deosebită persoanelor care 
provin din grupuri vulnerabile, inclusiv 
minorilor neînsoțiți și familiilor care au 
fost returnate;

Or. en

Amendamentul 231
Sophia in 't Veld, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Olivier 
Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka, Dragoș Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acolo unde este posibil din 
punct de vedere legal și practic, acordând 
o atenție deosebită grupurilor vulnerabile, 
cum ar fi minorii neînsoțiți; subliniază 
necesitatea urmăririi planurilor de 
reintegrare a persoanelor returnate 
pentru a asigura punerea lor eficientă în 
aplicare; invită Comisia să faciliteze 
schimbul de bune practici între statele 
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membre în ceea ce privește monitorizarea 
ulterioară returnării și să aloce fonduri 
suficiente în acest scop;

Or. en

Amendamentul 232
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care 
beneficiază de un mandat, de o capacitate 
și de o competență adecvate, de un nivel 
ridicat de independență și de expertiză și 
de proceduri transparente; îndeamnă 
Comisia să garanteze crearea unui 
mecanism de monitorizare ulterioară 
returnării pentru a înțelege mai bine 
soarta persoanelor returnate, acordând o 
atenție deosebită minorilor neînsoțiți;

19. consideră că statele membre și 
Frontex au responsabilitatea de a asigura 
respectarea legislației și returnarea 
efectivă a persoanelor care au primit 
ordin de părăsire a teritoriului; 

Or. nl

Amendamentul 233
Caterina Chinnici, Saskia Bricmont, Hilde Vautmans, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
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monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
copiilor neînsoțiți, în caz de returnare, 
care ar trebui evitată; invită statele 
membre să efectueze o predare 
corespunzătoare a serviciilor de protecție 
a copilului între autoritățile naționale 
pentru a se asigura că copiii returnați 
sunt îngrijiți și au acces la serviciile 
naționale de protecție a copilului;

Or. en

Amendamentul 234
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru 
a înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente;

Or. en

Amendamentul 235
Emil Radev

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de o capacitate și de o 
competență adecvate, de un nivel ridicat de 
independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

19. invită Comisia să se asigure că 
statele membre și Frontex dispun de 
organisme de monitorizare care beneficiază 
de un mandat, de finanțare, de o capacitate 
și de o competență adecvate, de un nivel 
ridicat de independență și de expertiză și de 
proceduri transparente; îndeamnă Comisia 
să garanteze crearea unui mecanism de 
monitorizare ulterioară returnării pentru a 
înțelege mai bine soarta persoanelor 
returnate, acordând o atenție deosebită 
minorilor neînsoțiți;

Or. bg

Amendamentul 236
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. constată cu îngrijorare că statele 
membre se confruntă cu provocări în a 
asigura în mod regulat ocuparea completă 
a tuturor locurilor disponibile pentru 
persoanele returnate în operațiunile de 
returnare prin zboruri charter coordonate 
de Frontex, în special din cauza cererilor 
de azil de ultimă oră sau a sustragerii 
persoanelor returnate;

Or. en

Amendamentul 237
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, după sosirea în țările 
lor de origine, persoanele returnate nu 
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mai sunt responsabilitatea UE și a statelor 
membre, ci a țărilor lor de origine; 
consideră, în plus, că nu ar trebui să se 
mai acorde ajutor pentru dezvoltare 
țărilor care refuză să își asume 
responsabilitatea față de cetățenii lor;

Or. nl

Amendamentul 238
Domènec Ruiz Devesa, Sylvie Guillaume, Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López 
Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. regretă că acordurile informale cu 
țările terțe sunt încheiate în absența 
controlului parlamentar și a 
supravegherii democratice și judiciare 
corespunzătoare de care au nevoie 
acordurile formale de readmisie;

Or. en

Amendamentul 239
Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Kris Peeters, Nadine Morano, Brice Hortefeux

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. constată cu îngrijorare că, în 
anumite cazuri, opțiunea de a organiza 
operațiuni Frontex comune de returnare 
este exclusă de acordurile bilaterale între 
statele membre organizatoare sau 
participante și țările de destinație din 
afara UE;

Or. en
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Amendamentul 240
Sylvie Guillaume, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Tanja Fajon, 
Raphaël Glucksmann, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno 
Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva, Miriam 
Dalli

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. invită Comisia și statele membre să 
asigure sustenabilitatea returnărilor prin 
monitorizarea acestora și prin finanțarea 
programelor de reintegrare în cooperare 
cu țările terțe de origine.

Or. en


