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Amendamentul 1
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2;

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și faptul că o 
cooperare egală și durabilă bazată pe 
dialogul social, responsabilitatea comună, 
solidaritate și încredere reciprocă este 
esențială pentru abordarea provocărilor 
comune și îndeplinirea obiectivului 
comun; reamintește că UE este 
principalul donator mondial în domeniul 
ajutorului umanitar și pentru dezvoltare și 
că acțiunea Uniunii pe scena 
internațională trebuie să fie ghidată de 
principiile democrației, statului de drept, 
respectării drepturilor omului, egalității și 
solidarității;

_________________
1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din 
totalul ajutorului 
(2018).https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

Or. en

Amendamentul 2
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
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Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2;

Europeană (UE) și Africa și subliniază că 
este necesar să se stabilească urgent un 
parteneriat pe termen lung mai puternic și 
pluridimensional, care să se traducă și 
printr-o cooperare politică mai puternică, 
bazată pe egalitate, încredere și valori 
comune; subliniază, în această privință, 
importanța drepturilor omului, a 
democrației, a egalității de gen, a 
guvernării, a păcii și a securității, precum 
și a climei, a mediului și a biodiversității 
ca fundamente necesare pentru un 
parteneriat UE-Africa durabil, favorabil 
incluziunii și reciproc avantajos;

_________________
1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din 
totalul ajutorului 
(2018).https://ec.europa.eu/commission/pr
esscorner/detail/fr/qanda_20_375
2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

Or. en

Amendamentul 3
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2;

1. indică contribuția semnificativă a 
UE la ajutorul pentru dezvoltare1; regretă 
că această contribuție este adesea 
instrumentalizată de UE în propriile sale 
interese legate de finanțe, geopolitică și 
politicile din domeniul migrației; 
reamintește că noul parteneriat ar trebui 
să sprijine o mai mare egalitate și 
proporționalitate la nivelul reprezentării 
ambelor părți în cadrul organismelor de 
guvernanță mondiale;

_________________ _________________
1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 
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ajutorului 
(2018).https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

ajutorului 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

Or. en

Amendamentul 4
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2;

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2; subliniază necesitatea 
unei relații ambițioase, echitabile și 
îndreptate spre viitor între UE și Africa 
pentru a aborda provocările noastre 
comune;

_________________ _________________
1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 
ajutorului 
(2018).https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 
ajutorului 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

Or. en

Amendamentul 5
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2;

1. reamintește legăturile istorice 
deosebit de strânse dintre Uniunea 
Europeană (UE) și Africa și contribuția 
semnificativă a UE la ajutorul pentru 
dezvoltare1, dar și la funcționarea Uniunii 
Africane (UA)2 și afirmă din nou că 
parteneriatul dintre Africa și UE trebuie 
stabilit între două entități egale, care sunt 
parteneri loiali și credibili;

_________________ _________________
1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 
ajutorului 
(2018).https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

1 19,6 miliarde EUR, adică 46 % din totalul 
ajutorului 
(2018)https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/fr/qanda_20_375

2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

2 327 de milioane USD sau 42 % din 
bugetul său, E-003478/2018.

Or. en

Amendamentul 6
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că, deși UE este atât 
cel mai mare investitor în Africa, cât și cel 
mai important donator de fonduri de 
dezvoltare, cu aproape 20 miliarde EUR 
alocate în fiecare an de către UE și statele 
sale membre, ca regiune, Africa 
Subsahariană ocupă în continuare 
ultimul loc în clasamentul mondial în ce 
privește indicele de dezvoltare umană;

Or. fr

Amendamentul 7
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește importanța de a 
elabora parteneriatul strategic cu Africa 
prin consolidarea legăturilor stabilite cu 
UA, dar și prin dezvoltarea cooperării 
regionale și a dialogului trilateral UE-
UA-ONU;

Or. en

Amendamentul 8
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază contribuțiile culturale și 
economice importante ale diasporei 
africane în UE, precum și importanța 
transferurilor de fonduri pentru 
dezvoltarea țărilor africane și redresarea 
lor în urma crizelor;

Or. en

Amendamentul 9
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că ajutorul pentru 
dezvoltare este menit să eradicheze 
sărăcia și inegalitățile și că ar trebui 
distribuit la nivel local și regional în țările 
care au cea mai mare nevoie de el, 
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exclusiv pe baza acestor criterii; regretă 
că UE acordă din ce în ce mai multă 
prioritate ajutorului pentru dezvoltare 
destinat țărilor de tranzit sau de origine a 
migrației, cu obiective de control al 
migrației, în detrimentul țărilor în care 
UE nu are niciun interes strategic; 

Or. en

Amendamentul 10
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește că sărăcia de pe 
continentul african rămâne unul din 
principalele motive ale migrației; 
consideră că UE își poate utiliza mai bine 
și mai eficient instrumentele, cum ar fi 
Fondul fiduciar UE-Africa, și ar putea 
majora finanțarea programului 
Erasmus+ pentru educația tinerilor atât 
în UE, cât și în Africa;

Or. en

Amendamentul 11
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. reamintește că principiul asumării 
responsabilității de către țări1a prevede că 
programele și politicile de dezvoltare pot fi 
realizate cu succes doar dacă sunt 
conduse de țările în curs de dezvoltare și 
dacă sunt adaptate la situațiile și nevoile 
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fiecărei țări; subliniază necesitatea de a 
colabora cu societatea civilă și 
comunitățile locale în acest sens, pentru a 
garanta că sunt luate în considerare 
nevoile și punctele vulnerabile ale 
populației;
_________________
1a Inclus în Parteneriatul de la Busan 
pentru eficacitatea cooperării pentru 
dezvoltare și în obiectivele de dezvoltare 
durabilă (obiectivul 17).

Or. en

Amendamentul 12
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. invită să se finalizeze proiectele 
importante pentru dezvoltarea 
continentului african, cum ar fi 
combaterea corupției, digitalizarea, 
dezvoltarea durabilă, consolidarea 
statului de drept, protecția minorităților și 
a celor mai vulnerabili, în special copiii, 
egalitatea de gen și egalitatea de șanse 
pentru toți;

Or. en

Amendamentul 13
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reamintește importanța migrației 



PE655.708v01-00 10/49 AM\1210406RO.docx

RO

africane intraregionale și necesitatea de a 
garanta că această mobilitate regională 
nu este limitată de politicile și proiectele 
UE;

Or. en

Amendamentul 14
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. îndeamnă UE și statele sale 
membre să plaseze respectarea și 
promovarea drepturilor omului în centrul 
noii strategii UE-Africa; subliniază, în 
special, necesitatea de a acorda un loc 
central drepturilor omului ale refugiaților 
și migranților în cadrul parteneriatului 
său cu Africa privind migrația și de a 
pune capăt incriminării migranților și a 
refugiaților;

Or. en

Amendamentul 15
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 
eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 

2. recunoaște că corupția este un 
fenomen mondial complex, care 
periclitează eforturile de promovare a 
unei guvernanțe democratice, de 
transformare socio-economică, dezvoltare 
durabilă, pace și securitate și care poate 
conduce la multe încălcări ale drepturilor 
omului; solicită ca, în cadrul strategiei 
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de UE și de UA; cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției și a inegalităților 
profunde, care reprezintă un obstacol 
major în calea dezvoltării eficace și 
împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA; recomandă UE și UA să 
pună mai bine în aplicare și să asigure 
respectarea într-o mai mare măsură a 
instrumentelor naționale și internaționale 
existente de combatere a corupției și să 
recurgă la noile tehnologii și la serviciile 
digitale; subliniază că lupta împotriva 
corupției ar trebui să includă și măsuri de 
combatere a spălării banilor, a evaziunii 
fiscale și a fluxurilor financiare ilicite;

Or. en

Amendamentul 16
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 
eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA;

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 
eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA; propune intensificarea 
canalizării fondurilor UE către 
beneficiarii direcți, prin intermediul 
organizațiilor internaționale de pe teren; 
subliniază importanța promovării 
drepturilor omului, a drepturilor femeilor 
și ale minorităților, a democrației și a 
bunei guvernări în relațiile UE-Africa, 
îndeosebi prin întărirea legăturilor cu 
societatea civilă din țările africane, 
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precum și prin sprijinirea acesteia;

Or. fr

Amendamentul 17
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 
eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA;

2. reamintește că fluxurile financiare 
ilicite (FFI) constituie o problemă 
semnificativă pentru țările în curs de 
dezvoltare și că, în Africa, fluxurile 
financiare ilicite se ridică la cel puțin 50 
de miliarde USD - de două ori mai mult 
decât ajutorul oficial pentru dezvoltare; 
subliniază că Raportul Grupului la nivel 
înalt privind fluxurile financiare ilicite 
din Africa a evaluat activitățile comerciale 
ca reprezentând 65 % din FFI; invită UE 
să adopte un cadru de reglementare strict 
privind corupția, drepturile obligatorii ale 
omului, procesul de diligență pentru 
mediu și responsabilitatea întreprinderilor 
pentru societățile europene care investesc 
și își desfășoară activitatea în Africa;

Or. en

Amendamentul 18
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare, 
atât în UE, cât și în Africa, a luptei 
împotriva corupției, care reprezintă un 
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eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA;

obstacol major în calea dezvoltării;  
solicită dezvoltarea unor mecanisme de 
monitorizare, precum și o responsabilitate 
și o transparență depline în ceea ce 
privește finanțarea din partea UE;

Or. en

Amendamentul 19
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, care reprezintă 
un obstacol major în calea dezvoltării 
eficace și împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA;

2. solicită ca, în cadrul strategiei 
cuprinzătoare cu Africa, să fie luată în 
considerare necesitatea de intensificare a 
luptei împotriva corupției, împotriva 
traficului de ființe umane și a introducere 
ilegală de migranți, a migrației ilegale și a 
terorismului, care reprezintă obstacole 
majore în calea dezvoltării eficace și 
împiedică popoarele africane să 
beneficieze pe deplin de avantajele 
concrete ale politicilor derulate în comun 
de UE și de UA;

Or. en

Amendamentul 20
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 

eliminat
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definitive3și, prin urmare, că ar trebui să 
se pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri 
de readmisie și prin emiterea de permise 
de liberă trecere consulare;

Or. en

Amendamentul 21
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3 și sunt, prin urmare, nefondate; 
reamintește că doar o minoritate a 
solicitanților de azil respinși sunt 
îndepărtați de pe teritoriul european; 
solicită, prin urmare, să se pună accentul 
pe creșterea eficacității returnărilor prin 
încheierea de acorduri de readmisie și prin 
emiterea de permise de liberă trecere 
consulare, dar și pe punerea în aplicare a 
programelor de dezvoltare pentru 
combaterea cauzelor profunde ale 
migrației ilegale și reintegrarea pe termen 
lung a solicitanților de azil în societatea în 
care sunt returnați;

_________________ _________________
3 Sursa: Eurostat. 3 Sursa: Eurostat

Or. fr

Amendamentul 22
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
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Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate, în special 
având în vedere cele mai recente cifre 
publicate de Frontex2 a, care arată o 
ușoară scădere a numărului de sosiri, în 
ciuda faptului că acest lucru se întâmplă 
într-o perioadă de criză sanitară gravă, 
ceea ce duce, în mod logic, la o așteptare 
că fluxurile de migrație vor crește sau 
chiar vor exploda în viitor; reiterează 
că într-un context în care, în întreaga UE, 
mai mult de jumătate dintre cererile de azil 
sunt respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3, trebuie, prin urmare, să se pună 
accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

_________________ _________________
2 a https://frontex.europa.eu/media-
centre/news-release/situation-at-eu-
external-borders-in-may-detections-
rebound-from-record-lows-M5smNj

3 Sursa: Eurostat. 3 Sursa: Eurostat

Or. fr

Amendamentul 23
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să 
se pună accentul pe creșterea eficacității 

3. consideră că problema 
migrației constituie o chestiune prioritară 
pe termen lung în relațiile UE-Africa și că 
este necesar un dialog puternic între UE, 
UA și statele africane pe această temă, 
pentru a aborda cauzele profunde ale 
migrației și a promova parteneriatele în 
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returnărilor prin încheierea de acorduri 
de readmisie și prin emiterea de permise 
de liberă trecere consulare;

materie de migrație și mobilitate; 
consideră că lupta împotriva persoanelor 
care introduc ilegal migranți și a 
traficanților de persoane trebuie să se 
desfășoare în comun cu cele două părți și 
cu sprijinul Europol, printre altele; 
propune creșterea sprijinului UE pentru 
crearea de centre de primire în țările 
africane pentru persoanele care fug de 
războaie sau de persecuții, pentru a 
asigura condiții decente, umane și 
sănătoase; propune intensificarea 
programelor de reinstalare din țările 
africane în UE pentru refugiați;

_________________
3 Sursa: Eurostat.

Or. fr

Amendamentul 24
Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde Vautmans, Nathalie 
Loiseau, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri 
de readmisie și prin emiterea de permise 
de liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3 și, prin urmare, că ar trebui să se 
dezvolte o cooperare puternică în 
domeniul migrației, elaborată pe baza 
principiilor de solidaritate, 
responsabilitate comună și respectare a 
drepturilor omului; subliniază importanța 
de a asigura eficacitatea și respectarea 
garanțiilor procedurale în ceea ce privește 
politica de returnare și încheierea 
acordurilor de readmisie, favorizând 
returnarea voluntară, și de a garanta că 
drepturile și demnitatea persoanelor sunt 
pe deplin protejate și respectate;



AM\1210406RO.docx 17/49 PE655.708v01-00

RO

_________________ _________________
3 Sursa: Eurostat. 3 Sursă: EUROSTAT

Or. en

Amendamentul 25
Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3 și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare; solicită 
consolidarea eforturilor pentru a 
identifica și combate rețelele infracționale 
de persoane care introduc ilegal migranți, 
contribuind astfel la scăderea numărului 
de migranți ilegali care ajung în Europa 
din și prin Africa;

_________________ _________________
3 Sursa: Eurostat. 3 Sursă: EUROSTAT

Or. en

Amendamentul 26
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 3. solicită UE să plaseze drepturile 
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trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să 
se pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri 
de readmisie și prin emiterea de permise 
de liberă trecere consulare;

omului ale refugiaților și migranților în 
centrul parteneriatului său cu Africa 
privind migrația, asigurându-se că 
strategia se bazează pe principiile 
solidarității, responsabilității comune și 
respectării dreptului internațional; 
subliniază că UE și statele membre nu ar 
trebui să condiționeze ajutorul pentru 
dezvoltare de respectarea de către statele 
africane a cerințelor privind returnările și 
readmisiile, gestionarea migrației și 
controlul frontierelor;

_________________
3 Sursa: Eurostat.

Or. en

Amendamentul 27
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3 și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin asigurarea respectării 
cuvenite a acordurilor de readmisie și 
încheierea unor noi astfel de acorduri și 
prin emiterea de permise de liberă trecere 
consulare;

_________________ _________________
3 Sursa: Eurostat. 3 Sursă: EUROSTAT

Or. en

Amendamentul 28
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Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, aproape 
jumătate dintre cererile de azil sunt 
acceptate și, prin urmare, că ar trebui să se 
pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri de 
readmisie și prin emiterea de permise de 
liberă trecere consulare;

_________________
3 Sursa: Eurostat.

Or. en

Amendamentul 29
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. consideră că problema migrației ar 
trebui să constituie o prioritate într-un 
context în care, în întreaga UE, mai mult 
de jumătate dintre cererile de azil sunt 
respinse pe baza unei decizii legale și 
definitive3și, prin urmare, că ar trebui să 
se pună accentul pe creșterea eficacității 
returnărilor prin încheierea de acorduri 
de readmisie și prin emiterea de permise 
de liberă trecere consulare;

3. îndeamnă Comisia să includă în 
noul pact anunțat privind migrația și 
azilul și în noul parteneriat UE-Africa 
prioritățile țărilor africane privind 
migrația, în special consolidarea migrației 
și a mobilității legale și facilitarea 
fluxurilor de transfer de fonduri, pentru a 
crea un adevărat „parteneriat între părți 
egale”; 

_________________
3 Sursa: Eurostat.

Or. en
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Amendamentul 30
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reafirmă că, astfel cum se prevede 
la articolul 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
cooperarea pentru dezvoltare ar trebui să 
vizeze în primul rând reducerea și, pe 
termen lung, eradicarea sărăciei și nu ar 
trebui să fie niciodată condiționată de 
cooperarea țărilor terțe în materie de 
gestionare a migrației și a frontierelor; 
recunoaște rolul esențial al migranților și 
al diasporei în calitatea lor de forțe 
motrice ale dezvoltării țărilor de origine, 
dar și de destinație; îndeamnă UE și 
statele membre să se abțină în mod activ 
de la politici și practici care exacerbează 
strămutările forțate și compromit 
dezvoltarea sustenabilă în Africa;

Or. en

Amendamentul 31
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că gestionarea migrației 
și a mobilității în Africa și între Africa și 
UE presupune o abordare comună, care 
trebuie să se bazeze pe principiile 
solidarității, parteneriatului, 
responsabilității partajate și răspunderii 
reciproce și să fie ghidată de respectarea 
drepturilor omului și a dreptului 
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internațional și maritim; această abordare 
ar trebui să includă și strategii comune 
pentru a aborda și gestiona în mod 
eficient cauzele profunde ale migrației și 
strămutărilor forțate; îndeamnă UE să 
dezvolte în continuare o politică în 
materie de relocare eficientă și invită 
statele membre să facă toate eforturile 
necesare pentru a pune locurile lor de 
relocare la dispoziția unui număr 
semnificativ de refugiați;

Or. en

Amendamentul 32
Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a 
consolida cooperarea internațională 
pentru a combate traficul cu ființe umane, 
având în vedere că cea mai mare parte a 
victimelor provin din Africa 
Subsahariană, iar majoritatea rapoartelor 
privind traficul de ființe umane indică că 
Africa Subsahariană este un actor global; 
solicită o coordonare și un efort 
cuprinzător și multidisciplinar la toate 
nivelurile, în cooperare cu administrațiile 
locale, inclusiv o cooperare pentru 
asigurarea respectării dreptului 
internațional; 

Or. en

Amendamentul 33
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că parteneriatele dintre 
UE și țările africane de plecare sau de 
tranzit ale migranților trebuie întărite 
pentru a îmbunătăți returnarea, readmisia 
și reintegrarea persoanelor care nu sunt 
admisibile pentru azil în UE; propune, 
prin urmare, să se încurajeze semnarea de 
acorduri de readmisie și eliberarea de 
permise consulare de liberă trecere, 
contribuind, astfel, la accelerarea 
procedurilor de azil în Uniunea 
Europeană;

Or. fr

Amendamentul 34
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că UE și națiunile 
africane ar trebui să conlucreze pentru a 
aborda cauzele profunde ale migrației 
ilegale prin îmbunătățirea schimburilor 
de informații privind persoanele și 
grupurile infracționale care realizează 
trafic cu ființe umane și introduc migranți 
în mod ilegal, metodele folosite de aceste 
persoane și grupuri și informațiile 
financiare obținute în ceea ce privește 
„modelul lor de afaceri”, cu scopul de a 
pune capăt modului lor de funcționare;

Or. en

Amendamentul 35
Sira Rego

Proiect de aviz
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Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește nevoia urgentă de a 
dezvolta căi sigure și legale pentru 
persoanele care au nevoie de protecție, 
precum și de a facilita obținerea vizelor de 
muncă pentru diferite niveluri de 
competențe, prevăzând măsuri de 
protecție socială echivalente cu cele 
existente pentru cetățenii UE; îndeamnă 
UE și statele sale membre să își sporească 
contribuția la necesitățile globale în 
materie de relocare și să faciliteze 
reunificarea familială a resortisanților 
țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 36
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra faptului că 
17 % din populația lumii, și anume 1,3 
miliarde de persoane, trăiesc în prezent în 
Africa; ia act de faptul că, potrivit 
previziunilor, populația din Africa 
Subsahariană este preconizată să se 
dubleze până în 2050 și se prevede că, 
până în 2050, peste jumătate din creșterea 
demografică la nivel mondial va avea loc 
în Africa3 a;
_________________
3 a https://www.un.org/en/sections/issues-
depth/population/index.html

Or. fr
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Amendamentul 37
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că unul dintre factorii 
decisivi ai migrației în rândul tinerilor 
africani este lipsa de oportunități în 
raport cu aspirațiile lor în țara de origine; 
solicită, prin urmare, ca UE să 
investească mult mai mult în promovarea 
bunei guvernanțe și a proceselor 
democratice, precum și în capacitarea 
actorilor democratici;

Or. en

Amendamentul 38
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită o cooperare și coordonare 
sporite cu țările africane pentru a 
combate în mod eficace rețelele de trafic 
de arme și de ființe umane și pentru a 
preveni introducerea ilegală de migranți 
și a asigura respectarea drepturilor 
fundamentale și protecția victimelor 
acestor infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 39
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sugerează că statele africane care 
cooperează mai mult în combaterea 
imigrației ilegale pot să beneficieze într-o 
măsură mai mare în cadrul noii strategii; 
într-un parteneriat între egali, ajutorul 
trebuie să fie reciproc;

Or. fr

Amendamentul 40
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește că până la 80% din 
totalitatea migranților internaționali 
originari din Africa se deplasează în 
interiorul continentului african, 
contribuind la dezvoltarea, prosperitatea 
și integrarea Africii;

Or. en

Amendamentul 41
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește că migrația și 
mobilitatea între Africa și UE sunt 
benefice pentru ambele continente, 
oferind ambelor părți oportunități legate 
de ocuparea forței de muncă; reamintește 
că până la 80% din totalitatea migranților 
internaționali originari din Africa se 
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deplasează în interiorul continentului 
african, contribuind la dezvoltarea, 
prosperitatea și integrarea Africii; indică 
că migrația legală trebuie să fie 
alternativa la migrația ilegală deoarece 
oferă căi legale, sigure și organizate către 
UE;

Or. en

Amendamentul 42
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. constată că țările africane 
găzduiesc, la nivel mondial, o mare parte 
din numărul total de refugiați și persoane 
strămutate în interiorul țării, a căror 
situație vulnerabilă a fost și mai mult 
agravată de criza provocată de pandemia 
de COVID-19; solicită împărțirea 
responsabilității pentru refugiați la nivel 
mondial, în conformitate cu Pactul 
mondial privind refugiații, inclusiv prin 
creșterea sprijinului financiar, relocare și 
crearea unor coridoare umanitare, 
precum și prin eliberarea unor vize 
umanitare;

Or. en

Amendamentul 43
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază că unele țări africane 
nu dispun de registre de stare civilă fiabile 
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și, prin urmare, mulți dintre cetățenii lor 
nu există oficial în fața legii și, prin 
urmare, sunt privați de drepturile lor 
civice și nu sunt în măsură să participe la 
procesele democratice și să voteze; 
subliniază că acest lucru duce la o lipsă 
de statistici demografice fiabile și 
pertinente;

Or. fr

Amendamentul 44
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. subliniază importanța de a 
dezvolta o adevărată politică circulară a 
migrației, care să le permită lucrătorilor 
calificați și necalificați să beneficieze de 
un schimb de cunoștințe profesionale și 
de mobilitate între UE și Africa și să le 
permită persoanelor să se întoarcă în țara 
lor de origine, promovând astfel 
„atragerea creierelor”;

Or. en

Amendamentul 45
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. îndeamnă UE și națiunile africane 
să conlucreze pentru a crea o campanie 
de informare eficace, cu un public-țintă 
cât mai larg, privind riscurile și pericolele 
traficului de ființe umane și ale 
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introducerii ilegale de migranți, pentru a 
evita ca oamenii să își pună viața în 
pericol pentru a intra în UE în mod 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 46
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită UE și statele membre să țină 
seama de aceste aspecte demografice în 
cadrul politicilor, pentru a se pregăti 
pentru inevitabila viitoare criză a 
migrației;

Or. fr

Amendamentul 47
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. reamintește necesitatea de a crea 
un sistem european comun și specific de 
operațiuni civile de căutare și salvare 
pentru a pune capăt pierderii de vieți 
omenești pe mare;

Or. en

Amendamentul 48
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Proiect de aviz
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Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. îndeamnă UE și țările africane să 
extindă canalele de migrație sigure și 
legale între Europa și Africa, precum și 
mobilitatea legală pe continentul african, 
pentru a reduce încălcările drepturilor 
omului și decesele migranților pe căi 
migratorii periculoase și pentru a 
maximiza beneficiile migrației în 
conformitate cu Pactul mondial pentru 
asigurarea unei migrații legale, 
desfășurate în condiții de siguranță și de 
ordine; solicită, în acest context, Comisiei 
să se asigure că cooperarea privind 
gestionarea migrației nu afectează 
mobilitatea în interiorul continentului 
african și să monitorizeze situația;

Or. en

Amendamentul 49
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază necesitatea de a garanta 
proceduri de azil echitabile și accesibile 
pentru persoanele care au nevoie de 
protecție internațională atât în UE, cât și 
în țările africane; reamintește faptul că 
expulzările și returnarea în masă sunt 
interzise în temeiul principiilor dreptului 
UE și internațional; subliniază că 
returnările ar trebui să se desfășoare doar 
în condiții de siguranță, după evaluarea 
fiecărui caz individual și desfășurarea 
procedurilor aferente căilor de atac, 
precum și că ar trebui să se prefere 
întotdeauna returnările voluntare față de 
cele forțate;
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Or. en

Amendamentul 50
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. reamintește că exodul creierelor 
este o problemă care trebuie abordată cu 
cea mai mare atenție pentru a elabora un 
parteneriat strategic real și durabil cu 
Africa; sprijină acordarea de prioritate 
cererilor eligibile de permise de muncă 
din țările de origine și de tranzit către UE 
(de exemplu, prin intermediul 
ambasadelor sau online) pentru a 
descuraja migranții de la migrația ilegală 
și a reduce povara asupra sistemului de 
azil;

Or. en

Amendamentul 51
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită ca returnarea și 
reintegrarea durabile să fie însoțite de 
politici pe termen lung robuste, care să 
ofere sprijin persoanelor returnate și să 
abordeze problemele structurale în țările 
de origine, inclusiv structurile economice 
sustenabile și echitabile, buna guvernanță 
și statul de drept, precum și respectarea 
drepturilor omului și egalitatea de gen; 
solicită să se acorde întotdeauna prioritate 
returnărilor voluntare;
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Or. en

Amendamentul 52
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 3 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3e. subliniază importanța de a include 
în noua strategie acțiuni concrete menite 
să capaciteze grupurile de migranți și din 
diaspora pentru a contribui la definirea, 
punerea în aplicare și monitorizarea noii 
strategii, precum și importanța unei mai 
mari implicări a societății civile din UE și 
Africa în elaborarea strategiei și 
monitorizarea punerii sale în aplicare; 

Or. en

Amendamentul 53
Tineke Strik, Damian Boeselager, Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 3 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3f. subliniază importanța 
schimbărilor climatice ca multiplicator de 
risc pentru conflicte, secetă, foamete și 
migrație în Africa și în întreaga lume; 
subliniază hotărârea din 20 ianuarie 2020 
a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului referitoare la o plângere prin care 
o persoană solicită azil în fața efectelor 
schimbărilor climatice, hotărâre în care s-
a stabilit că țările nu pot deporta persoane 
care se confruntă cu condiții induse de 
schimbările climatice care le încalcă 
dreptul la viață; solicită ca Strategia UE-
Africa să abordeze în mod explicit 
migrația climatică și îndeamnă UE să 
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furnizeze căi suplimentare persoanelor 
afectate de schimbările climatice, în 
special atunci când fug de schimbările cu 
declanșare lentă ale mediului, prin 
îmbunătățirea flexibilității canalelor 
legale pentru lucrătorii migranți și pentru 
familiile acestora, inclusiv scheme de 
relocare și mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin din regiuni 
afectate de schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 54
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

4. ia act de puternicul accent pus pe 
economia digitală în cadrul noii strategii 
UE-Africa; subliniază că pandemia de 
COVID-19 demonstrează vulnerabilitățile 
Africii, legate, printre altele, de slaba 
diversificare economică, de înalta 
dependență de exportul de materii prime, 
absența unei acoperiri universale cu 
servicii de sănătate și lipsa unui acces 
universal la energie, apă și salubritate; 
pune sub semnul întrebării, având în 
vedere cele de mai sus, stabilirea acestei 
priorități în cadrul strategiei UE-Africa; 
reafirmă că, în special în contextul unor 
constrângeri bugetare, dezvoltarea 
tehnologiilor digitale nu ar trebui să fie 
mai importantă decât alte provocări mai 
urgente care trebuie abordate în Africa, 
inclusiv în ceea ce privește satisfacerea 
unor nevoi umane de bază, cum ar fi 
accesul la electricitate, educație și 
salubritate; sprijină o agendă privind 
digitalizarea pentru parteneriatul UE-
Africa care să asigure un acces egal la 
tehnologiile digitale și o utilizare și creare 
a acestora în condiții de egalitate, pentru 
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a reduce decalajul digital, inclusiv 
decalajul de gen în sectorul digital;

Or. en

Amendamentul 55
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

4. subliniază stimularea proiectelor 
de digitalizare și a modernizării 
administrației publice a statelor africane de 
către UE și statele sale membre, în special 
pentru a dezvolta registre de stare civilă 
fiabile; subliniază riscurile de utilizare 
abuzivă a acestor sisteme de către guverne 
care trimit în judecată opozanți sau 
apărători ai drepturilor omului; insistă 
asupra faptului că aceste date nu trebuie 
transferate către țări terțe, inclusiv UE și 
statele sale membre, În afara oricărui 
acord internațional;

Or. en

Amendamentul 56
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
asigura un acces egal și oportunități egale 
pentru toți cetățenii, stabilizând astfel 
democrația; solicită consolidarea 
eforturilor pentru a promova schimburile 
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de date, în vederea combaterii terorismului 
și a criminalității transnaționale și 
organizate, inclusiv criminalitatea 
cibernetică și traficul de ființe umane; 
consideră că toate schimburile de date 
trebuie să facă obiectul actelor legislative 
relevante privind viața privată și protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 57
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate; reiterează faptul 
că combaterea terorismului constituie o 
prioritate comună; invită UE să depună 
în continuare eforturi și să ofere o 
asistență mai cuprinzătoare partenerilor 
africani din regiunile afectate de 
terorism;

Or. fr

Amendamentul 58
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 

4. indică faptul că națiunile africane 
sunt un nucleu de inovare, antreprenoriat 
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statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

și întreprinderi mici și mijlocii și, prin 
urmare, sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

Or. en

Amendamentul 59
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
tuturor formelor de criminalitate 
organizată, în special traficul de ființe 
umane și introducerea ilegală de 
migranți;

Or. en

Amendamentul 60
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile și 

4. sprijină digitalizarea și 
modernizarea administrației publice a 
statelor africane, în special pentru a 
dezvolta registre de stare civilă fiabile, 
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pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

documente de identitate securizate, și 
pentru a promova schimburile de date, în 
vederea combaterii terorismului și a 
criminalității organizate;

Or. fr

Amendamentul 61
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită, în special, o cooperare 
mai strânsă între UE și Africa, precum și 
o strategie comună privind migrația 
profesională, prin îmbunătățirea 
canalelor de intrare legală în Uniune, ca 
răspuns, pe de o parte, la schimbările 
demografice din Uniune și la deficitele 
actuale și viitoare de lucrători cu 
calificare scăzută, medie și înaltă, și, pe 
de altă parte, pentru a se evita ca 
migranții să fie nevoiți să utilizeze canale 
de migrație ilegală;

Or. fr

Amendamentul 62
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. indică că strategia ar trebui să 
includă, la toate nivelurile, o perspectivă 
de gen, pe lângă măsuri specifice și o 
alocare bugetară specifică pentru 
drepturile femeilor, la care să participe 
organizațiile de tineret, organizațiile 
feministe și cele conduse de femei; 
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subliniază că strategia trebuie să 
garanteze sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, 
precum și protejarea și promovarea 
drepturilor LGBTI;

Or. en

Amendamentul 63
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă UE să lucreze mână în 
mână cu națiunile africane cu scopul de a 
elabora standarde globale privind 
protecția datelor pentru a face posibile 
fluxuri de date în viitor, lucru care, la 
rândul lui, va contribui la combaterea 
infracționalității și la consolidarea 
economiilor ambelor părți;

Or. en

Amendamentul 64
Fabienne Keller, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. consideră că este esențial ca 
ambele părți să beneficieze în mod egal de 
orice astfel de politică privind migrația 
profesională și ca aceasta să nu ducă la 
un exod al creierelor și la o plecare a 
cunoștințelor specializate din țările 
africane spre țările UE; sprijină, în acest 
sens, programele al căror obiectiv este de 
a forma același număr de lucrători din 
țara de origine ca numărul de permise de 
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muncă eliberate pentru fiecare post ce 
necesită calificare din UE, pentru a 
contribui în mod activ la prosperitatea, 
inovarea și creșterea economică a țărilor 
africane;

Or. fr

Amendamentul 65
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. consideră că fragmentarea 
reglementărilor naționale privind 
migrația profesională în Uniune, 
împreună cu complexitatea și natura 
foarte birocratică a procedurilor 
descurajează recurgerea la canalele 
legale de migrație din UE; recomandă 
instituirea unei proceduri de cerere 
armonizate și nebirocratice la nivelul UE 
în cadrul parteneriatului UE-Africa; 
propune, în ceea ce privește permisele de 
muncă, promovarea utilizării cererilor și 
eliberării online sau prin intermediul 
ambasadelor și consulatelor din țările 
africane, pentru a îi descuraja pe 
lucrători să recurgă la canale de migrație 
ilegală sau la proceduri de azil în Uniune;

Or. fr

Amendamentul 66
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul
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5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendamentul 67
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, 
UA să depună toate eforturile pentru a 
asigura un viitor decent pentru tinerii săi, 
care constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. reamintește că Africa găzduiește 
cea mai mare generație de tineri din 
istorie4; solicită, prin urmare, investiții 
masive în dezvoltarea umană a tinerelor 
generații prin asigurarea accesului la 
drepturi, inclusiv educație, alimente 
nutritive, servicii de sănătate, inclusiv 
servicii privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, și 
subliniază că aceste acțiuni sunt esențiale 
pentru a scoate persoanele și tinerii din 
sărăcie;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf
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Or. en

Amendamentul 68
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, 
UA să depună toate eforturile pentru a 
asigura un viitor decent pentru tinerii săi, 
care constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. constată că, deși creșterea 
economică mondială pe continentul 
african poate fi mai mare decât media la 
nivel mondial, există în continuare 
disparități semnificative, atât între țări, 
unele înregistrând chiar o scădere a 
creșterii economice, cât și în ceea ce 
privește PIB-ul pe cap de locuitor; invită 
UA să depună toate eforturile pentru a 
sprijini o creștere economică echitabilă și 
favorabilă includerii, care să aducă 
beneficii tuturor, în special tinerilor, 
principala forță motrice care stă la baza 
dezvoltării continentului4;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Amendamentul 69
Jan-Christoph Oetjen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
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constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendamentul 70
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, 
UA să depună toate eforturile pentru a 
asigura un viitor decent pentru tinerii săi, 
care constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. speră că Africa se va dezvolta în 
mod durabil; invită, prin urmare, UE și 
statele sale membre să lucreze în această 
direcție, pe baza obiectivelor de dezvoltare 
proprii ale țărilor africane; reamintește că 
ar trebui luate măsuri specifice pentru a 
proteja migranții de moarte, dispariție, 
separare familială și încălcarea 
drepturilor lor, inclusiv principiul 
nereturnării și interesul superior al 
copilului;

_________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publication
s/Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en
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Amendamentul 71
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării4 continentului, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți, exploatați de 
traficanții de persoane, care sosesc în 
Europa și să coopereze în vederea 
readmisiei celor eligibili pentru returnare;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. fr

Amendamentul 72
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți care sosesc în Europa 
și să coopereze în vederea readmisiei celor 
eligibili pentru returnare;

5. salută creșterea economică 
constantă a Africii; invită, prin urmare, UA 
să depună toate eforturile pentru a asigura 
un viitor decent pentru tinerii săi, care 
constituie principalul catalizator al 
dezvoltării continentului4, și, prin urmare, 
să combată în mod eficient fenomenul 
minorilor neînsoțiți și al migranților ilegali 
care sosesc în Europa și să coopereze în 
vederea readmisiei celor eligibili pentru 
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returnare;

_________________ _________________
4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

4 Persoanele cu vârsta de sub 25 de ani 
reprezintă 62 % din populația Africii 
Subsahariene (2019). 
https://population.un.org/wpp/Publications/
Files/WPP2019_Highlights.pdf

Or. en

Amendamentul 73
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită să se renunțe la ideea de 
solidaritate obligatorie în ceea ce privește 
primirea și repartizarea migranților între 
statele membre, ce urmează să figureze în 
cadrul următorului pact privind migrația 
și azilul, și să se includă în acesta 
interdicția privind reglementarea în masă 
a situației migranților ilegali de către 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 74
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază rolul fundamental pe 
care îl joacă societatea civilă în întreaga 
lume pentru sprijinirea democrației și 
consolidarea dialogului politic; subliniază 
necesitatea de a spori participarea 
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organizațiilor societății civile, inclusiv a 
ONG-urilor, la procesul legat de strategia 
UE-Africa;

Or. en

Amendamentul 75
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că este important să se 
dezvolte politici robuste pentru un acces 
egal la o educație de calitate și programe 
incluzive pentru dobândirea de 
competențe de către toți copiii, precum și 
să se creeze oportunități transsectoriale 
pentru progres social și creștere 
economică;

Or. en

Amendamentul 76
Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă UE să acorde o 
asistență directă și indirectă migranților și 
refugiaților în apropierea locurilor din 
care au fugit, dar și să își consolideze 
angajamentele privind relocarea în UE a 
celor mai vulnerabili;

Or. en

Amendamentul 77
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Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. deplânge faptul că mulți migranți 
economici solicită azil în UE din cauza 
absenței unor căi alternative; solicită UE 
să dezvolte mai multe canale de migrație 
legală pentru a facilita mobilitatea și a 
înlătura o parte din povara unui sistem de 
azi suprasolicitat; consideră că o politică 
mai deschisă în domeniul vizelor ar putea 
constitui o abordare sustenabilă pentru a 
simplifica migrația forței de muncă; 
subliniază importanța parteneriatelor 
economice între întreprinderile europene 
și cele africane, în special IMM-uri, 
pentru a impulsiona oportunitățile 
economice în beneficiul ambelor 
continente;

Or. en

Amendamentul 78
Dragoş Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. salută eforturile liderilor africani 
pentru dezvoltarea și promovarea unei 
legislații împotriva violenței sexuale și 
familiale, hărțuirii sexuale, căsătoriilor 
timpurii, violului în cadrul cuplului și 
oricărei alte forme de abuz și subliniază 
necesitatea unei cooperări suplimentare;

Or. en

Amendamentul 79
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Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită UE și statele membre să 
condiționeze ajutorul acordat țărilor 
africane de acorduri privind readmisia 
efectivă a tuturor imigranților ilegali 
prezenți în UE, care sunt admisibili 
pentru returnare;

Or. fr

Amendamentul 80
Tineke Strik, Damian Boeselager

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele continentului și ale cetățenilor 
europeni.

6. reamintește legăturile strânse 
dintre reziliență, securitate, pace și 
guvernanță și subliniază importanța de a 
acorda atenție securității umane, 
rezolvând cauzele profunde ale 
conflictelor și garantând că toate 
angajamentele UE iau în considerare 
conflictele și se bazează pe nevoile și 
inițiativele populațiilor locale, în special 
inițiativele societății civile pentru pace și 
democrație;

Or. en

Amendamentul 81
Sira Rego

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele continentului și ale cetățenilor 
europeni.

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea umană a 
continentului african și a celui european, 
precum și a cetățenilor lor; subliniază 
necesitatea de a acorda prioritate 
sistemelor publice de sănătate ale ambelor 
părți pentru a garanta accesul universal 
la servicii de sănătate, inclusiv cercetării 
în domeniul sănătății mondiale și 
dezvoltării acesteia;

Or. en

Amendamentul 82
Olivier Chastel, Dragoş Tudorache, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Hilde 
Vautmans, Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele continentului și ale cetățenilor 
europeni.

6. solicită să se aibă în vedere 
interesele și așteptările legitime atât ale 
africanilor, cât și ale europenilor, inclusiv 
prin participarea directă a organizațiilor 
societății civile în procesul strategiei UE-
Africa;

Or. en

Amendamentul 83
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele continentului și ale cetățenilor 
europeni.

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea, identitatea 
europeană și de interesele continentului și 
ale cetățenilor europeni.
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Or. fr

Amendamentul 84
Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, 
Giuliano Pisapia, Evin Incir

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele continentului și ale cetățenilor 
europeni.

6. solicită să se aibă în vedere 
aspectele legate de securitatea și de 
interesele atât ale continentului european, 
cât și ale celui african, precum și ale 
cetățenilor lor;

Or. en

Amendamentul 85
Assita Kanko

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că capacitarea femeilor 
și a fetelor și protejarea lor de traficul cu 
ființe umane, de violență și de exploatare 
trebuie să fie o prioritate a cooperării 
noastre cu națiunile africane; indică că la 
acest lucru pot contribui schimbul de 
bune practici și inițiative specifice ale UE 
privind educația și sănătatea femeilor și a 
fetelor; subliniază că asigurarea egalității 
și a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale femeilor și fetelor este 
un element esențial al combaterii 
criminalității și al consolidării economiei 
africane;

Or. en
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Amendamentul 86
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită ca cooperarea dintre UE, 
statele membre și statele africane să ia o 
și mai mare amploare și ca o creștere 
masivă a resurselor pentru controlul 
frontierelor externe și interne să oprească 
circulația populațiilor către Europa;

Or. fr


