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Amendamentul 1
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale sunt criterii vagi și 
nerealiste de acceptare a migrației; 
întrucât primul obiectiv trebuie să fie 
adaptarea individuală la contextele locale 
și, după caz, relocarea la nivel local sau 
regional; întrucât relocarea într-o cultură 
și o climă familiare este preferabilă 
migrării într-o zonă în care cultura și 
clima sunt complet diferite; în consecință, 
migrația nu trebuie să fie în mod automat 
echivalentă cu migrația în UE;

Or. nl

Amendamentul 2
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea 
au devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât există dovezi științifice 
recente conform cărora catastrofele 
naturale nu sunt exacerbate de 
schimbările climatice; întrucât toate 
previziunile referitoare la „refugiații 
climatici” au fost contrazise până în 
prezent de fapte, la fel ca multe altele cu 
privire la efectele schimbărilor climatice, 
din cauza utilizării unor modele nefiabile 
și a unor scenarii puțin probabile;

Or. it
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Amendamentul 3
Maria Walsh

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice; întrucât este 
probabil ca majoritatea persoanelor 
obligate să migreze din cauza unor 
probleme de mediu să provină din zone 
rurale, dat fiind că mijloacele lor de 
subzistență depind adesea de sectoare 
sensibile la aspectele climatice, cum ar fi 
agricultura și pescuitul;

Or. en

Amendamentul 4
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației forțate, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice; întrucât 
principalii emițători de CO2, precum UE, 
au datoria morală de a ajuta țările în curs 
de dezvoltare să se adapteze la 
schimbările climatice și ar trebui să își 
reducă propriile emisii;

Or. en
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Amendamentul 5
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit unul dintre factorii determinanți ai 
migrației, dar relația directă dintre 
dinamica migrației și schimbările 
climatice nu a fost cercetată suficient 
pentru a ține seama de acest factor în 
previziunile privind viitoarele tendințe în 
materie de migrație;

Or. pl

Amendamentul 6
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale afectează exercitarea 
drepturilor fundamentale ale omului și au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, un fenomen care va fi exacerbat 
de agravarea crizei climatice; întrucât 
există o diversitate de factori de mediu;

Or. en

Amendamentul 7
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Considerentul A



PE657.277v02-00 6/68 AM\1213169RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
strămutării forțate și voluntare, care vor fi 
exacerbate de agravarea impactului 
schimbărilor climatice asupra mediului;

Or. fr

Amendamentul 8
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Considerentul A

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât schimbările climatice și 
catastrofele naturale cauzate de acestea au 
devenit factori determinanți comuni ai 
migrației, care vor fi exacerbate de 
agravarea crizei climatice;

A. întrucât, de-a lungul istoriei, 
schimbările climatice și catastrofele 
naturale au avut efecte grave într-un 
număr mare de țări, provocând, în cele 
mai multe cazuri, strămutarea 
persoanelor în țările afectate;

Or. es

Amendamentul 9
Maria Walsh

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât discuțiile privind migrația 
climatică nu ar trebui să piardă din 
vedere măsurile preventive, având în 
vedere obiectivele noastre de mediu de a 
investi în soluții climatice și de mediu 
pentru planeta noastră, ca o modalitate 
directă de prevenire a migrației climatice 
forțate în viitor;
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Or. en

Amendamentul 10
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât dovezile existente arată că 
schimbările de mediu au un impact 
asupra factorilor determinanți ai 
migrației și se pot distinge patru scenarii 
în privința migrației: migrația, 
strămutarea, imobilitatea forțată și 
imobilitatea voluntară;

Or. en

Amendamentul 11
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât, deși factorii legați de 
schimbările climatice pot influența 
deciziile privind migrația, nu este posibil 
să se determine cu exactitate importanța 
acestora pentru circulația persoanelor;

Or. pl

Amendamentul 12
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât schimbările climatice 
afectează în special țările în curs de 
dezvoltare care depind de agricultură și 
silvicultură;

Or. ro

Amendamentul 13
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât țările în curs de dezvoltare 
sunt afectate în mod disproporționat de 
schimbările meteorologice, adesea 
lipsindu-le capacitatea suficientă pentru a 
răspunde la dezastrele naturale mai 
frecvente și intense, precum seceta, 
inundațiile, valurile de căldură;

Or. ro

Amendamentul 14
Morten Petersen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât migrația, în contextul 
schimbărilor de mediu, nu ar trebui să fie 
considerată o problemă ale cărei cauze 
profunde trebuie combătute, ci ca o 
strategie de adaptare la schimbările de 
mediu adverse, pentru care ar trebui să se 
furnizeze soluții;

Or. en
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Amendamentul 15
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Ab (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ab. întrucât caracterul eterogen al 
datelor privind migranții și persoanele 
strămutate face dificilă evaluarea 
impactului fenomenelor climatice asupra 
migrației internaționale;

Or. pl

Amendamentul 16
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Considerentul Ac (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ac. întrucât migrația este un proces 
complex, iar deciziile migranților de a 
părăsi teritoriul sunt motivate cel mai des 
de o serie de factori și condiții, atât în 
regiunea de origine (factori de impuls), 
cât și în țara de destinație potențială 
(factori de atracție), inclusiv de natură 
culturală, socială, economică, juridică 
sau practică, iar acești factori se 
determină reciproc și adesea coexistă;

Or. pl

Amendamentul 17
Clare Daly, Mick Wallace

Proiect de aviz
Considerentul B
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Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

B. întrucât schimbările climatice au 
consecințe dramatice asupra dezvoltării 
pe termen lung a țărilor în curs de 
dezvoltare, în special asupra țărilor celor 
mai puțin dezvoltate; întrucât, potrivit 
OCDE, țările cel mai puțin dezvoltate se 
confruntă cu obstacole semnificative în 
combaterea schimbărilor climatice, din 
cauza nivelurilor lor ridicate de sărăcie, a 
nivelurilor scăzute de educație și a 
capacității umane, instituționale, 
economice, tehnice și financiare limitate; 
întrucât migrația provocată de schimbările 
climatice este strâns legată de alți factori, 
având în vedere că, atunci când țările nu 
dispun de resurse adecvate pentru a se 
adapta la schimbările climatice, acest lucru 
poate agrava dificultățile deja severe cu 
care se confruntă aceste țări și poate forța 
oamenii să se deplaseze; întrucât 
schimbările climatice sunt un important 
factor de multiplicare a riscurilor de 
conflict, secetă, foamete și migrație;

Or. en

Amendamentul 18
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, în principal sărăcia, 
concurența pentru apă, alimente și alte 
resurse care duc la creșterea frecvenței și 
a gravității focarelor de boală și ale 
deceselor; având în vedere că, atunci când 
o țară nu dispune de resurse adecvate 
pentru a se adapta la schimbările climatice, 
acest lucru poate agrava sărăcia și forța 
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migrație; oamenii să se deplaseze; întrucât 
schimbările climatice sunt un important 
factor de multiplicare a riscurilor de 
conflict, secetă, foamete și migrație;

Or. en

Amendamentul 19
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de accesul la educație, 
ajutoare financiare și resurse publice, 
având în vedere că, atunci când o țară nu 
dispune de resurse adecvate pentru a se 
adapta la schimbările climatice, acest lucru 
poate agrava inegalitățile și dificultățile 
existente și forța oamenii să se deplaseze; 
întrucât schimbările climatice sunt un 
important factor de multiplicare a riscurilor 
de conflict, secetă, foamete și migrație;

Or. en

Amendamentul 20
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 

B. întrucât strămutarea populației 
provocată de schimbările climatice este 
strâns legată de alți factori, inclusiv de 
sărăcie, având în vedere că, atunci când o 
țară nu dispune de resurse adecvate pentru 
a se adapta la schimbările climatice și nu 
este în măsură să furnizeze servicii de 
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deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

bază în zonele afectate, acest lucru 
cauzează crize umanitare și strămutarea a 
numeroase persoane; întrucât schimbările 
climatice sunt un important factor de 
multiplicare a riscurilor de conflict, secetă, 
foamete și migrație;

Or. es

Amendamentul 21
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune 
de resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

B. întrucât sărăcia și alte condiții 
problematice de viață nu trebuie și nu pot 
să însemne în mod automat migrația către 
Europa; întrucât diferitele sisteme de 
securitate socială din statele membre ale 
UE nu sunt în măsură să ofere o protecție 
egală sau echivalentă tuturor persoanelor 
din lume care se află într-o situație mai 
defavorizată; întrucât o migrație 
necontrolată suplimentară va submina 
pur și simplu sistemele existente de 
securitate socială, cu consecințe 
dezastruoase pentru economie și pentru 
cetățenii statelor membre ale UE;

Or. nl

Amendamentul 22
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 

B. întrucât migrația și strămutarea 
provocate de schimbările climatice sunt 
strâns legate de alți factori, inclusiv de 
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vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

sărăcie, având în vedere că, atunci când o 
țară nu dispune de resurse adecvate pentru 
a se adapta la schimbările climatice, acest 
lucru poate agrava sărăcia și forța oamenii 
să se deplaseze; întrucât grupurile 
vulnerabile pot fi afectate mai grav de 
efectele schimbărilor climatice, care pot 
constitui un factor de migrație 
suplimentar;

Or. fr

Amendamentul 23
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

B. întrucât migrația provocată de 
schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune de 
resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație, în special în țările cele mai 
sărace;

Or. en

Amendamentul 24
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât migrația provocată de B. întrucât, în societățile 
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schimbările climatice este strâns legată de 
alți factori, inclusiv de sărăcie, având în 
vedere că, atunci când o țară nu dispune 
de resurse adecvate pentru a se adapta la 
schimbările climatice, acest lucru poate 
agrava sărăcia și forța oamenii să se 
deplaseze; întrucât schimbările climatice 
sunt un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

neindustrializate, factorii de mediu , 
precum și lipsa resurselor economice și a 
infrastructurii adecvate pentru adaptarea 
la schimbările climatice pot constitui în 
continuare un motiv de emigrare care, 
printre altele, poate agrava riscul de 
conflicte cu populațiile învecinate din 
cauza acaparării de resurse;

Or. it

Amendamentul 25
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit unui raport al 
Centrului de monitorizare a deplasărilor 
interne (IDMC), numai în 2018, au fost 
strămutate 17,2 milioane de persoane ca 
urmare a dezastrelor legate de climă, 9,3 
milioane dintre acestea fiind în regiunea 
cea mai afectată, regiunea Asia-Pacific; 
întrucât țările cele mai afectate sunt 
Filipine, China și India;

Or. es

Amendamentul 26
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât impactul asupra sănătății 
datorat schimbărilor climatice va fi 
resimțit cel mai mult de cei săraci care au 
adesea rezistență redusă la boli precum 
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holera, diareea sau malaria și au un acces 
limitat la asistență medicală și 
medicamente care să fie potrivite pentru 
astfel de boli;

Or. ro

Amendamentul 27
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât migrația trebuie privită în 
contextul schimbărilor de mediu, ca o 
strategie de adaptare la schimbările de 
mediu adverse și ca parte a soluției, nu ca 
o problemă care trebuie combătută;

Or. en

Amendamentul 28
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât, în conformitate cu 
interpretarea prevalentă a Convenției 
privind statutul refugiaților din 1951, o 
strămutare bazată exclusiv pe 
considerente de mediu nu îndeplinește 
cerința privind protecția refugiaților;

Or. en

Amendamentul 29
Fabienne Keller
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Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât schimbările climatice sunt 
un important factor de multiplicare a 
riscurilor de conflict, secetă, foamete și 
migrație;

Or. fr

Amendamentul 30
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât schimbările climatice 
afectează exercitarea drepturilor 
fundamentale ale omului; 

Or. en

Amendamentul 31
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât schimbările climatice 
reprezintă un stres adaptativ major pentru 
pacienți cardiaci, neurologici sau obezi 
precum și pentru categoriile vulnerabile 
reprezentate de vârstele extreme - copii 
sub 5 ani și persoane peste 65 ani;

Or. ro
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Amendamentul 32
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât, în perioada 2008-2019, 
aproximativ 288 de milioane de persoane 
au fost strămutate în interiorul țărilor în 
urma unor dezastre, inundațiile cauzând 
jumătate din numărul de strămutări 
provocate de dezastre;

Or. en

Amendamentul 33
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Considerentul Bc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bc. întrucât inițiativele regionale din 
Africa și America Latină au dezvoltat 
instrumente menite să consolideze 
protecția persoanelor strămutate în 
contextul schimbărilor climatice și al 
dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 34
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Considerentul Bd (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Bd. întrucât principiile directoare 
neobligatorii ale ONU privind 
strămutarea internă definesc persoanele 
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strămutate în interiorul țării (PSI) ca 
persoane care au fost obligate să își 
părăsească locuințele sau reședințele 
obișnuite, „în special din cauza 
conflictelor armate, situațiilor de violență 
generalizată, încălcărilor drepturilor 
omului sau a dezastrelor naturale sau 
provocate de om sau pentru a evita 
efectele acestora”; întrucât, cu toate 
acestea, în prezent nu există niciun 
instrument juridic internațional care să 
abordeze migrația transfrontalieră ca 
urmare a schimbărilor climatice și a 
dezastrelor naturale sau provocate de om;

Or. en

Amendamentul 35
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Considerentul Be (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Be. întrucât Italia, Suedia și Finlanda 
au dezvoltat motive de protecție la nivel 
național pentru victimele schimbărilor 
climatice și ale dezastrelor naturale;

Or. en

Amendamentul 36
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în 

eliminat



AM\1213169RO.docx 19/68 PE657.277v02-00

RO

evidență definiția migrației climatice 
oferită de OIM;

Or. pl

Amendamentul 37
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în 
evidență definiția migrației climatice 
oferită de OIM;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 38
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în 
evidență definiția migrației climatice 
oferită de OIM;

eliminat

Or. es

Amendamentul 39
Saskia Bricmont
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în evidență 
definiția migrației climatice oferită de 
OIM;

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în evidență 
definiția migrației climatice oferită de 
OIM, ca deplasarea unei persoane sau a 
unor grupuri de persoane care, din motive 
legate, în principal, de schimbări bruște 
sau treptate ale mediul din cauza 
schimbărilor climatice, sunt obligate să își 
părăsească locul de reședință obișnuit sau 
să aleagă să facă acest lucru, temporar 
sau permanent, în interiorul unui stat sau 
peste o frontieră internațională; 
subliniază că, pe de o parte, migrația în 
acest context poate fi asociată cu o mai 
mare vulnerabilitate a persoanelor 
afectate, în special dacă este forțată și că, 
pe de altă parte, migrația poate fi, de 
asemenea, o formă de adaptare la factorii 
de stres din mediu, contribuind la 
consolidarea rezilienței persoanelor și a 
comunităților afectate;

Or. en

Amendamentul 40
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în 
evidență definiția migrației climatice 

1. subliniază faptul că Convenția 
internațională cu privire la statutul 
refugiaților din 1951 nu acoperă, în 
forma sa actuală, protecția persoanelor 
strămutate din motive de mediu; 
subliniază, cu toate acestea, că migrația 
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oferită de OIM; climatică este un fenomen în creștere care 
afectează multe părți ale lumii și, prin 
urmare, necesită o cooperare 
internațională sporită și eforturi pentru a 
oferi soluții de protecție durabilă adaptate 
la nevoile țărilor și populațiilor în cauză și 
care sunt realiste în ceea ce privește 
provocarea reprezentată de schimbările 
climatice și necesitatea ca țările să își 
mărească rezistența la schimbările 
climatice;

Or. fr

Amendamentul 41
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că migrația climatică 
necesită un cadru normativ pentru a 
elimina lacunele existente în materie de 
protecție, prin intermediul unor metode 
diverse și complementare; pune în 
evidență definiția migrației climatice 
oferită de OIM;

1. subliniază că migrația climatică nu 
necesită un cadru normativ specific pentru 
protecția umanitară, dat fiind faptul că 
acest tip de migrație este prevăzut în 
întregime în criteriile migrației 
economice;

Or. en

Amendamentul 42
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în 
conformitate cu Convenția de la Geneva, 
numai o persoană care, ca urmare a unei 
temeri bine fondate de a fi persecutată din 
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motive de rasă, religie, naționalitate, 
opinii politice sau apartenență la un 
anumit grup social, a fost obligată să își 
părăsească țara de origine și care, din 
cauza acestor temeri, nu poate sau nu 
dorește să beneficieze de protecția țării 
sale, poate fi considerată ca fiind refugiat; 
ia act, de asemenea, de faptul că protecția 
subsidiară prevăzută de legislația UE 
poate fi acordată unei persoane a cărei 
returnare în țara sa de origine poate 
prezenta un risc de a suferi vătămări 
grave prin aplicarea pedepsei cu moartea 
sau a executării, a torturii, a 
tratamentelor sau pedepselor inumane 
sau degradante, a amenințărilor grave și 
individuale la adresa vieții sau a sănătății 
ca urmare a utilizării pe scară largă a 
violenței împotriva civililor într-o situație 
de conflict armat internațional sau intern 
și care nu poate sau nu dorește să 
beneficieze de protecția țării de origine 
din cauza acestui risc;

Or. pl

Amendamentul 43
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că există alți factori de 
mediu care nu sunt legați direct de 
schimbările climatice, dar sunt legați de 
schimbările de mediu provocate de om, 
cum ar fi degradarea solului sau 
degradarea ecosistemelor marine și 
costiere, acapararea terenurilor și a 
apelor, precum și dezastrele ecologice și 
poluarea cauzate de războaie, care 
acționează, de asemenea, ca multiplicatori 
de risc și vectori de migrație, în special în 
rândul populațiilor vulnerabile care 
depind în mare măsură de agricultură și 
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de resursele naturale locale;

Or. en

Amendamentul 44
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. ia act de definiția migrației 
climatice oferită de OIM; subliniază 
natura complexă a impactului 
schimbărilor de mediu asupra strămutării 
și a migrației și subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a mări colectarea și 
analizarea unor date solide în acest 
domeniu; consideră că Parlamentul ar 
trebui să promoveze clarificarea 
terminologiei la nivel european privind 
strămutarea persoanelor în legătură cu 
schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 45
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. Subliniază că multe persoane 
provenind din țări în curs de dezvoltare 
nu au capacitatea de adaptare la 
schimbările climatice și datorită lipsei 
educației și accesului la informații; multe 
opțiuni de adaptare implicând utilizarea 
de noi tehnologi precum sistemele de 
control al inundațiilor, noi tehnici 
agricole sau sisteme de avertizare 
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timpurie;

Or. ro

Amendamentul 46
Maria Walsh

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează utilizarea deplină a 
tuturor textelor legislative și 
instrumentelor existente în domeniul 
dreptului umanitar, al drepturilor omului 
și al dreptului refugiaților, precum și a 
instrumentelor privind strămutarea 
internă, gestionarea dezastrelor și 
migrația legală, pentru a preveni, a 
aborda și a reduce la minimum 
strămutările în contextul schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 47
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că trebuie instituit un 
cadru pentru dialogul cu țările cele mai 
vulnerabile la schimbările din domeniul 
climei, pentru a încuraja realizarea 
schimbărilor necesare pentru a le proteja 
populația și pentru a asigura furnizarea 
serviciilor de bază;

Or. es
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Amendamentul 48
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită consolidarea analizei 
comune și a schimbului de informații 
pentru a cartografia, înțelege, prezice și 
aborda mai bine mișcările migratorii;

Or. en

Amendamentul 49
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că mobilitatea, 
inclusiv mobilitatea transfrontalieră, 
trebuie să facă parte din răspunsurile la 
schimbările de mediu adverse;

Or. en

Amendamentul 50
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre 
și Comisia să instituie căi de protecție, 

eliminat
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printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, 
devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de 
a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

Or. es

Amendamentul 51
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre 
și Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, 
devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de 
a le oferi protecție împotriva 

eliminat
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vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

Or. pl

Amendamentul 52
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre 
și Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, 
devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de 
a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 53
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, 
devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de 
a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

2. subliniază că „clima”, ca nouă 
justificare a migrației, creează o nouă 
posibilitate de migrație necontrolată în 
Europa; consideră că clima nu trebuie 
utilizată în mod abuziv ca pretext pentru a 
submina și mai mult politica deja foarte 
permisivă în materie de imigrație în UE; 
observă că este timpul ca UE să 
recunoască faptul că nu orice problemă 
din lume trebuie și poate fi soluționată 
prin migrație către unul dintre statele 
membre ale UE;

Or. nl

Amendamentul 54
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, 
devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de 
a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

2. reiterează faptul că, în temeiul 
dreptului internațional, emigrarea din 
motive economice nu acordă, în sine, 
dreptul la protecție umanitară sau la azil 
într-o țară terță; subliniază, de asemenea, 
că, deoarece conceptul de „migrație 
climatică” este extrem de vag, acesta 
reprezintă o sursă de abuz de protecția 
umanitară oferită de țările dezvoltate; 
reamintește statelor membre și Comisiei 
că criteriile de eligibilitate din ce în ce mai 
vagi pentru protecția umanitară vor crea tot 
mai multe stimulente pentru comerțul 
ilegal legat de migrație, începând cu 
traficul de ființe umane;

Or. it

Amendamentul 55
Morten Petersen, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 
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care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată 
în mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

care protecția temporară, autorizația de 
ședere și acordurile regionale și bilaterale 
privind libera circulație; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de 
propuneri în cadrul forumurilor 
internaționale, în paralel cu alte inițiative 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 56
Maria Walsh

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor umanitare, 
a protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să utilizeze căile legale de 
migrație pentru a oferi o protecție 
adecvată migranților climatici și pentru a 
facilita strategiile de migrație ca răspuns 
la provocările generate de schimbările 
climatice și de catastrofele ecologice în 
ceea ce privește mișcările migratorii 
internaționale , care pot oferi un statut 
persoanelor care se deplasează în aceste 
contexte, cum ar fi promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
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schimbărilor climatice să fie menționată în 
mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui pașaport 
climatic persoanelor care provin dintr-o 
țară sau o parte a acesteia, devenită 
nelocuibilă din cauza schimbărilor 
climatice, ca o modalitate de a le oferi 
protecție împotriva vulnerabilității și a 
apatridiei; propune ca orice schimbare a 
mediului ca urmare a schimbărilor 
climatice să fie menționată în mod explicit 
printre criteriile de eligibilitate pentru 
protecția umanitară; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de 
propuneri în cadrul forumurilor 
internaționale, în paralel cu alte inițiative 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 57
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 
care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată în 
mod explicit printre criteriile de 

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica și deși există unele excepții în 
legislația națională într-un număr redus 
de state membre în ceea ce se privește 
dezastrele ecologice, cetățenii care se 
deplasează pe termen lung din motive 
legate de schimbările climatice nu au acces 
efectiv la protecție în UE; reafirmă 
vulnerabilitatea exacerbată a femeilor, a 
copiilor și a comunităților celor mai 
sărace; invită statele membre și Comisia să 
instituie căi de protecție, printre care 
promovarea vizelor umanitare, a protecției 
temporare, a autorizației de ședere și a 
acordurilor regionale și bilaterale privind 
libera circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, devenită 
nelocuibilă din cauza schimbărilor 
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eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

climatice, ca o modalitate de a le oferi 
protecție împotriva vulnerabilității și a 
apatridiei; propune ca orice schimbare a 
mediului ca urmare a schimbărilor 
climatice să fie menționată în mod explicit 
printre criteriile de eligibilitate pentru 
protecția umanitară; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de 
propuneri în cadrul forumurilor 
internaționale, în paralel cu alte inițiative 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 58
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 
care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată în 
mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează din 
motive legate de schimbările climatice nu 
au acces efectiv la protecție în UE; invită 
statele membre și Comisia să instituie căi 
de protecție, printre care promovarea 
vizelor umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui pașaport 
climatic persoanelor care provin dintr-o 
țară sau o parte a acesteia, devenită 
nelocuibilă din cauza schimbărilor 
climatice, a consecințelor acestora sau a 
altor schimbări de mediu, ca o modalitate 
de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice sau a dezastrelor 
naturale sau provocate de om să fie 
menționată în mod explicit printre criteriile 
de eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
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alte inițiative ale UE; forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

Or. en

Amendamentul 59
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv 
la protecție în UE; invită statele membre 
și Comisia să instituie căi de protecție, 
printre care promovarea vizelor 
umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui 
pașaport climatic persoanelor care provin 
dintr-o țară sau o parte a acesteia, devenită 
nelocuibilă din cauza schimbărilor 
climatice, ca o modalitate de a le oferi 
protecție împotriva vulnerabilității și a 
apatridiei; propune ca orice schimbare a 
mediului ca urmare a schimbărilor 
climatice să fie menționată în mod explicit 
printre criteriile de eligibilitate pentru 
protecția umanitară; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de 
propuneri în cadrul forumurilor 
internaționale, în paralel cu alte inițiative 
ale UE;

2. subliniază că strămutarea legată 
de consecințele schimbărilor climatice 
este de natură diversă: de exemplu, dacă 
este forțată sau la inițiativa cetățenilor, 
dacă este temporară sau definitivă, în 
funcție de amploarea și de durata 
impactului asupra mediului sau dacă 
strămutarea se află pe teritoriul unei țări 
sau dacă implică migrația într-o altă țară; 
invită Comisia să analizeze impactul 
schimbărilor climatice asupra populațiilor 
vulnerabile și asupra migrației, în special 
având în vedere impactul asupra 
drepturilor fundamentale ale acestor 
persoane; invită statele membre și 
Comisia, cu implicarea strânsă a 
Parlamentului, să analizeze soluțiile de 
protecție pentru persoanele care provin 
dintr-o țară devenită nelocuibilă din cauza 
schimbărilor climatice, ca o modalitate de a 
le oferi protecție împotriva vulnerabilității 
și a apatridiei; invită Comisia și statele 
membre să prezinte astfel de propuneri în 
cadrul forumurilor internaționale, în paralel 
cu alte inițiative ale UE;

Or. fr

Amendamentul 60
Dragoș Tudorache
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 
care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată în 
mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 
Comisia să instituie căi de protecție, printre 
care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
migranții care fug de condiții de viață 
insuportabile ca urmare a schimbărilor 
climatice să fie incluși printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

Or. en

Amendamentul 61
Clare Daly, Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează pe 
termen lung din motive legate de 
schimbările climatice nu au acces efectiv la 
protecție în UE; invită statele membre și 

2. deplânge faptul că, deși migrația 
climatică este o realitate care se va 
intensifica, cetățenii care se deplasează din 
motive legate de schimbările climatice nu 
au acces efectiv la protecție în UE; invită 
statele membre și Comisia să instituie căi 
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Comisia să instituie căi de protecție, printre 
care promovarea vizelor umanitare, a 
protecției temporare, a autorizației de 
ședere și a acordurilor regionale și 
bilaterale privind libera circulație; propune 
eliberarea unui pașaport climatic 
persoanelor care provin dintr-o țară sau o 
parte a acesteia, devenită nelocuibilă din 
cauza schimbărilor climatice, ca o 
modalitate de a le oferi protecție împotriva 
vulnerabilității și a apatridiei; propune ca 
orice schimbare a mediului ca urmare a 
schimbărilor climatice să fie menționată în 
mod explicit printre criteriile de 
eligibilitate pentru protecția umanitară; 
invită Comisia și statele membre să 
prezinte astfel de propuneri în cadrul 
forumurilor internaționale, în paralel cu 
alte inițiative ale UE;

de protecție, printre care promovarea 
vizelor umanitare, a protecției temporare, a 
autorizației de ședere și a acordurilor 
regionale și bilaterale privind libera 
circulație; propune eliberarea unui pașaport 
climatic persoanelor care provin dintr-o 
țară sau o parte a acesteia, devenită 
nelocuibilă din cauza schimbărilor 
climatice, ca o modalitate de a le oferi 
protecție împotriva vulnerabilității și a 
apatridiei; propune ca orice schimbare a 
mediului ca urmare a schimbărilor 
climatice să fie menționată în mod explicit 
printre criteriile de eligibilitate pentru 
protecția umanitară; invită Comisia și 
statele membre să prezinte astfel de 
propuneri în cadrul forumurilor 
internaționale, în paralel cu alte inițiative 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 62
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că cele mai multe 
strămutări legate de dezastrele naturale 
sunt de natură internă sau regională, 
astfel încât populația afectată rămâne, în 
principal, la frontierele țărilor de origine 
sau în țările învecinate; subliniază că ar 
trebui adoptată o abordare sistemică 
pentru combaterea schimbărilor climatice 
și a dezastrelor naturale prin promovarea 
dezvoltării durabile din punctul de vedere 
al mediului, abordând, în același timp, 
cauzele profunde ale migrației și ale 
strămutării pe termen lung, prin 
intermediul cooperării pentru dezvoltare;

Or. pl
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Amendamentul 63
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că numărul mare de 
obstacole și restricții birocratice legate de 
politicile privind schimbările climatice a 
determinat o mare parte a industriei 
europene să se mute în regiunea Asia-
Pacific, creând crize grave de ocupare a 
forței de muncă pe continentul european 
și mărind vulnerabilitatea regiunii 
respective la efectele climei, printre altele, 
din cauza creșterii populației urbane, 
determinată de trecerea de la activitățile 
rurale și agricole la locuri de muncă 
nesigure în fabricile din zonele urbane;

Or. es

Amendamentul 64
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. Consideră că UE ar trebui să 
stimuleze și să sprijine adaptarea și 
atenuarea în țările în curs de dezvoltare 
deoarece acestea sunt cele mai 
vulnerabile la schimbările climatice și au 
nevoie urgentă de sprijin; adaptarea ar 
trebui să fie o extensie a dezvoltării 
durabile și, ca atare, ar trebui să se 
concentreze pe: creșterea și diversificarea 
economiei, îmbunătățirea educației și 
sănătății și îmbunătățirea pregătirii 
pentru dezastre;
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Or. ro

Amendamentul 65
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. deplânge faptul că anumite 
grupuri politice și instituții naționale sau 
internaționale recurg la catastrofe 
naturale și la strămutarea populației pe 
care o determină, în țări mai puțin 
dezvoltate economic și social, pentru a 
crea categorii juridice inexistente, cum ar 
fi „refugiații climatici”, care vor avea un 
factor de atracție negativ pentru mii de 
persoane; întrucât acest lucru va fi, de 
fapt, în detrimentul persoanelor care au 
într-adevăr dreptul la protecție 
internațională acordat de statutul de 
refugiat pe motive de persecuție 
religioasă, ideologică sau politică;

Or. es

Amendamentul 66
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare 
efectivă a Pactului mondial privind 
refugiații, pentru a asigura o protecție 
mai eficientă, prin intermediul unor 
dispozitive complementare și al unei 
finanțări adecvate, pentru persoanele 
strămutate din cauza schimbărilor 
climatice sau a dezastrelor naturale;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 67
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare 
efectivă a Pactului mondial privind 
refugiații, pentru a asigura o protecție 
mai eficientă, prin intermediul unor 
dispozitive complementare și al unei 
finanțări adecvate, pentru persoanele 
strămutate din cauza schimbărilor 
climatice sau a dezastrelor naturale;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 68
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare 
efectivă a Pactului mondial privind 
refugiații, pentru a asigura o protecție 
mai eficientă, prin intermediul unor 
dispozitive complementare și al unei 
finanțări adecvate, pentru persoanele 
strămutate din cauza schimbărilor 
climatice sau a dezastrelor naturale;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 69
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare 
efectivă a Pactului mondial privind 
refugiații, pentru a asigura o protecție 
mai eficientă, prin intermediul unor 
dispozitive complementare și al unei 
finanțări adecvate, pentru persoanele 
strămutate din cauza schimbărilor 
climatice sau a dezastrelor naturale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare efectivă 
a Pactului mondial privind refugiații, 
pentru a asigura o protecție mai eficientă, 
prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale;

3. reamintește adoptarea Pactului 
mondial privind refugiații de către 
Adunarea Generală a ONU la 17 
decembrie 2018; solicită statelor membre 
și Comisiei să promoveze punerea în 
aplicare a acestui pact, la nivel european 
și mondial, pentru a asigura o protecție mai 
eficientă, prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale;

Or. fr

Amendamentul 71
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare efectivă 
a Pactului mondial privind refugiații, 
pentru a asigura o protecție mai eficientă, 
prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale;

3. Solicită punerea în aplicare efectivă 
a Pactului mondial privind refugiații, 
pentru a asigura o protecție mai eficientă, 
prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale, întrucât persoanele 
care migrează din motive de mediu nu 
beneficiază nici de statutul de refugiați, 
nici de protecția acordată la nivel 
internațional;

Or. ro

Amendamentul 72
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită punerea în aplicare efectivă 
a Pactului mondial privind refugiații, 
pentru a asigura o protecție mai eficientă, 
prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale;

3. solicită punerea în aplicare efectivă 
a Pactului mondial privind refugiații, 
pentru a asigura o protecție mai eficientă, 
prin intermediul unor dispozitive 
complementare și al unei finanțări 
adecvate, pentru persoanele strămutate din 
cauza schimbărilor climatice sau a 
dezastrelor naturale sau provocate de om;

Or. en

Amendamentul 73
Jadwiga Wiśniewska

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

3a. subliniază că este esențial să se 
sprijine măsurile de reducere la minimum 
a efectelor schimbărilor climatice în locul 
de origine al persoanelor afectate, pentru 
a evita ca migrația să fie principala lor 
strategie de adaptare;

Or. pl

Amendamentul 74
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită strategii și politici eficace 
pe termen lung pentru a asigura asistență 
și protecție migranților strămutați din 
cauza schimbărilor climatice și alocarea 
de resurse suficiente pentru atenuarea 
migrației provocate de schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 75
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial 
pentru o migrație sigură, ordonată și 
regulată identifică schimbările climatice 
ca un factor al migrației și îndeamnă 
țările să introducă canale și să elaboreze 
planuri pentru persoanele care se 
deplasează din cauza dezastrelor naturale 

eliminat



PE657.277v02-00 42/68 AM\1213169RO.docx

RO

și a schimbărilor climatice;

Or. es

Amendamentul 76
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial 
pentru o migrație sigură, ordonată și 
regulată identifică schimbările climatice 
ca un factor al migrației și îndeamnă 
țările să introducă canale și să elaboreze 
planuri pentru persoanele care se 
deplasează din cauza dezastrelor naturale 
și a schimbărilor climatice;

eliminat

Or. nl

Amendamentul 77
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial 
pentru o migrație sigură, ordonată și 
regulată identifică schimbările climatice 
ca un factor al migrației și îndeamnă 
țările să introducă canale și să elaboreze 
planuri pentru persoanele care se 
deplasează din cauza dezastrelor naturale 
și a schimbărilor climatice;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 78
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca un 
factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice;

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
(PMM) identifică schimbările climatice ca 
un factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice; subliniază faptul că PMM 
reiterează, de asemenea, necesitatea de a 
aborda cauzele schimbărilor climatice și 
de a sprijini adaptarea în țările în curs de 
dezvoltare, astfel încât oamenii să nu fie 
forțați să își părăsească locuințele;

Or. en

Amendamentul 79
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca un 
factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice;

4. Subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca un 
factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice și, totodată, să existe un schimb 
reciproc de informații între țări cu privire 
la aceste persoane;

Or. ro
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Amendamentul 80
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca un 
factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a 
schimbărilor climatice;

4. ia act de faptul că Pactul mondial 
pentru o migrație sigură, ordonată și 
regulată sugerează că schimbările 
climatice ar putea fi unul dintre factorii 
determinanți ai migrației;

Or. en

Amendamentul 81
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca un 
factor al migrației și îndeamnă țările să 
introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice;

4. subliniază că Pactul mondial pentru 
o migrație sigură, ordonată și regulată 
identifică schimbările climatice ca unul 
dintre factorii migrației și îndeamnă țările 
să introducă canale și să elaboreze planuri 
pentru persoanele care se deplasează din 
cauza dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 82
Maria Walsh

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește statelor membre că, 
deși migrația climatică este în principal 
internă deocamdată, având în vedere că 
urgența climatică la nivel mondial se 
înrăutățește, mai mult persoanele 
vulnerabile pot trece frontierele în căutare 
de protecție la nivel internațional; 
îndeamnă, prin urmare, țările UE să se 
implice în elaborarea și punerea în 
aplicare a unei politici eficace de 
gestionare a migrației, care să includă, ca 
prioritate, analiza privind migranții 
climatici;

Or. en

Amendamentul 83
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din 
țările terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

eliminat

Or. es

Amendamentul 84
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din 
țările terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice;

5. Invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice, întrucât schimbările climatice 
pot genera foamete, insecuritate 
alimentară, pierderea mijloacelor de 
existență a multor persoane, ceea ce va 
avea ca efect migrația a milioane de 
oameni;

Or. ro

Amendamentul 86
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

5. invită statele membre să 
coordoneze canalele legale pentru 
lucrătorii din țările terțe și familiile lor;

Or. en

Amendamentul 87
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice 
pentru lucrătorii din țările terțe și familiile 
lor

Or. pl

Amendamentul 88
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele legale mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, printr-o reformă 
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de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice;

globală a acquis-ului UE privind migrația 
legală, care ar include sisteme de 
mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice, așa cum se întâmplă deja în 
unele state membre;

Or. en

Amendamentul 89
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din 
țările terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

5. reiterează că, în afară de orice 
discuție privind oportunitatea și 
modalitățile de migrație a forței de 
muncă, clima nu ar trebui să fie un 
criteriu care să ducă la scăderea pragului 
care declanșează acest fenomen;

Or. nl

Amendamentul 90
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele legale mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces pentru lucrătorii care 
provin dintr-o țară sau o parte din aceasta, 
afectată de schimbările climatice sau 
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climatice; schimbările de mediu provocate de om;

Or. en

Amendamentul 91
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice;

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele legale pentru 
lucrătorii din țările terțe și familiile lor, 
care ar include sisteme de mobilitate și 
acces pentru lucrătorii care provin dintr-o 
țară sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 92
Clare Daly, Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces preferențial pentru 
lucrătorii care provin dintr-o țară sau o 
parte din aceasta, afectată de schimbările 
climatice;

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele legale mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include sisteme 
de mobilitate și acces pentru lucrătorii care 
provin dintr-o țară sau o parte din aceasta, 
afectată de schimbările climatice;

Or. en



PE657.277v02-00 50/68 AM\1213169RO.docx

RO

Amendamentul 93
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice mai 
puțin restrictive pentru lucrătorii din țările 
terțe și familiile lor, care ar include 
sisteme de mobilitate și acces preferențial 
pentru lucrătorii care provin dintr-o țară 
sau o parte din aceasta, afectată de 
schimbările climatice;

5. invită Comisia să consolideze și să 
coordoneze mai bine canalele juridice 
pentru lucrătorii din țările terțe și familiile 
lor, de exemplu prin sisteme de mobilitate 
și acces preferențial pentru lucrătorii care 
provin dintr-o țară sau o parte din aceasta, 
afectată de schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 94
Morten Petersen, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să investească în 
programe care să accelereze îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, cu 
scopul de a elimina factorii determinanți 
și factorii structurali adverși care 
constrâng oamenii să-și părăsească țara 
de origine, inclusiv prin măsuri de 
atenuare a schimbărilor climatice și de 
adaptare la acestea;

Or. en

Amendamentul 95
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită abordarea schimbărilor 
climatice prin comerțul sustenabil, 
ajutorul pentru dezvoltare și alte politici, 
ca elemente esențiale în prevenirea 
migrației cauzate de schimbările 
climatice, atât în mod direct, cât și 
indirect;

Or. en

Amendamentul 96
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. invită Comisia și statele membre să 
mărească ajutorul pentru dezvoltare 
acordat țărilor afectate de dezastre 
naturale și de schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 97
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită elaborarea de soluții 
coerente pentru provocările migrației 
umane în contextul dezastrelor naturale și 
o abordare multisectorială care să 
soluționeze cauzele profunde și 
consecințele legăturii dintre schimbările 
de mediu, pe de o parte, și migrația și 
strămutarea, pe de altă parte;
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Or. en

Amendamentul 98
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. insistă asupra faptului că 
fondurile ar trebui canalizate pe teren 
prin intermediul organizațiilor 
internaționale pentru a garanta că 
asistența ajunge la cei care au nevoie de 
ajutor;

Or. en

Amendamentul 99
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. invită Comisia să dezvolte politici 
comerciale, de dezvoltare și economice 
care să contribuie la capacitatea 
oamenilor de a trăi în țara lor de origine 
într-un mod sustenabil; insistă asupra 
faptului că accesul adecvat la educație și 
la dezvoltarea durabilă reprezintă 
principalele instrumente de a reduce 
sărăcia și de a permite populațiilor să 
trăiască și să se dezvolte într-o manieră 
mai umană și mai demnă pe teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 100
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel



AM\1213169RO.docx 53/68 PE657.277v02-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. solicită un dialog constructiv 
privind migrația cu țările de origine și de 
tranzit, aliniat la alte domenii de 
cooperare pentru a promova guvernarea 
și parteneriatul privind migrația și 
mobilitatea, politica de returnare efectivă, 
de readmisie și de reintegrare și 
combaterea corupției, precum și privind 
rețelele de introducere ilegală de persoane 
și de trafic de ființe umane; consideră că 
responsabilitatea comună și respectarea 
drepturilor omului trebuie să stea la baza 
cooperării reciproce;

Or. en

Amendamentul 101
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că introducerea unor 
canale ale UE pentru migrația forței de 
muncă mai puțin restrictive și mai 
coordonate ar completa sistemul 
european comun de azil, oferind căi 
suplimentare pentru persoanele afectate 
de schimbările climatice, în special atunci 
când fug de schimbările lente de mediu, 
în care decizia de a migra poate fi 
voluntară și planificată, chiar dacă este 
forțată;

Or. en
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Amendamentul 102
Tudor Ciuhodaru

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. Subliniază că UE ar trebui să 
sprijine colaborarea în cercetare între 
țările europene și țările în curs de 
dezvoltare facilitând în acest fel transferul 
de cunoștințe și să se asigure că 
cercetarea privind schimbările climatice 
va deveni mai relevantă pentru țările în 
curs de dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 103
Saskia Bricmont

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, dacă nu sunt 
eliminate, lacunele juridice existente vor 
exacerba crizele umanitare viitoare și 
invită Comisia Europeană și statele 
membre să ia măsuri urgente pentru a 
dezvolta și a asigura accesul la canale 
sigure și regulate pentru persoanele 
strămutate ca urmare a schimbărilor 
climatice;

Or. en

Amendamentul 104
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 
ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru 
drepturile omului care stabilește că țările 
nu pot deporta persoane care se confruntă 
cu condiții induse de schimbările 
climatice care le încalcă dreptul la viață; 
invită statele membre să ia în considerare 
riscul de încălcare a dreptului la viață din 
cauza schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 105
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 
ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru 
drepturile omului care stabilește că țările 
nu pot deporta persoane care se confruntă 
cu condiții induse de schimbările 
climatice care le încalcă dreptul la viață; 
invită statele membre să ia în considerare 
riscul de încălcare a dreptului la viață din 
cauza schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 106
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Jaak Madison
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 
ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru 
drepturile omului care stabilește că țările 
nu pot deporta persoane care se confruntă 
cu condiții induse de schimbările 
climatice care le încalcă dreptul la viață; 
invită statele membre să ia în considerare 
riscul de încălcare a dreptului la viață din 
cauza schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Morten Petersen, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 
ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru 
drepturile omului care stabilește că țările 
nu pot deporta persoane care se confruntă 
cu condiții induse de schimbările 
climatice care le încalcă dreptul la viață; 
invită statele membre să ia în considerare 
riscul de încălcare a dreptului la viață din 
cauza schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 108
Tom Vandendriessche
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 
ianuarie 2020 a Comitetului ONU pentru 
drepturile omului care stabilește că țările 
nu pot deporta persoane care se confruntă 
cu condiții induse de schimbările 
climatice care le încalcă dreptul la viață; 
invită statele membre să ia în considerare 
riscul de încălcare a dreptului la viață din 
cauza schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

6. subliniază că dreptul la viață nu 
este același ca dreptul de a migra într-
unul dintre statele membre ale UE;

Or. nl

Amendamentul 109
Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a deciziilor 
lor de returnare, în special declanșarea unor 
obligații de nereturnare;

6. Subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a deciziilor 
lor de returnare, în special declanșarea unor 
obligații de nereturnare, doar după o 
verificare riguroasă a persoanelor; 
totodată, va trebui să existe protecție, 
tratament egal și respectarea drepturilor 
copilului, pentru toți copiii familiilor 
refugiate din țările afectate de schimbările 
climatice;
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Or. ro

Amendamentul 110
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de 
nereturnare;

6. ia act de hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață;

Or. es

Amendamentul 111
Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a deciziilor 
lor de returnare, în special declanșarea unor 
obligații de nereturnare;

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice sau a dezastrelor 
naturale sau provocate de om ca parte a 
deciziilor lor de returnare, în special 
declanșarea unor obligații de nereturnare;
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Or. en

Amendamentul 112
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață; invită 
statele membre să ia în considerare riscul 
de încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a deciziilor 
lor de returnare, în special declanșarea unor 
obligații de nereturnare;

6. subliniază hotărârea din 20 ianuarie 
2020 a Comitetului ONU pentru drepturile 
omului care stabilește că țările nu pot 
deporta persoane care se confruntă cu 
condiții induse de schimbările climatice 
care le încalcă dreptul la viață, evocând 
astfel obligațiile de nereturnare și 
declarând că lipsa de acțiune în fața 
încălzirii globale poate duce la încălcări 
ale drepturilor omului; invită statele 
membre să ia în considerare riscul de 
încălcare a dreptului la viață din cauza 
schimbărilor climatice, ca parte a deciziilor 
lor de returnare, în special declanșarea unor 
obligații de nereturnare;

Or. en

Amendamentul 113
Jorge Buxadé Villalba

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 
populației ca element central al acestui 
proces.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 114
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 
populației ca element central al acestui 
proces.

eliminat

Or. en

Amendamentul 115
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 
populației ca element central al acestui 
proces.

eliminat

Or. pl

Amendamentul 116
Tom Vandendriessche

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 
populației ca element central al acestui 
proces.

7. consideră că UE ar trebui să se 
concentreze în primul rând asupra 
bunăstării și prosperității cetățenilor UE;

Or. nl

Amendamentul 117
Annalisa Tardino, Nicolas Bay, Mara Bizzotto, Silvia Sardone, Peter Kofod, Jaak 
Madison

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 
populației ca element central al acestui 
proces.

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
nu este necesar să se stabilească un cadru 
de reglementare specific, care să includă 
migrația și strămutarea cauzate de 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 118
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
ar trebui instituit un cadru cuprinzător, 
care să includă migrația cauzată de 
schimbările climatice și strămutarea 

7. consideră că, în cadrul reformei 
politicii Uniunii privind migrația și azilul, 
este necesar să existe o reflecție asupra 
migrației cauzate de schimbările climatice 
și strămutarea populației în UE în viitor.
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populației ca element central al acestui 
proces.

Or. fr

Amendamentul 119
Morten Petersen, Fabienne Keller, Sophia in 't Veld, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită dezvoltarea unor strategii 
de adaptare și de reziliență la dezastrele 
naturale, efectele adverse ale schimbărilor 
climatice și degradarea mediului, cum ar 
fi deșertificarea, degradarea terenurilor, 
seceta și creșterea nivelului mării, ținând 
seama de implicațiile potențiale asupra 
migrației, recunoscând în același timp că 
adaptarea în țara de origine reprezintă o 
prioritate;

Or. en

Amendamentul 120
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită comunitatea internațională 
să reducă riscul de dezastre și să 
promoveze includerea reducerii riscului 
de dezastre în planificarea pregătirii la 
nivel național, precum și să consolideze 
reziliența și capacitatea de adaptare a 
regiunilor predispuse la dezastre, 
reducând la minimum necesitatea 
strămutărilor provocate de mediu atunci 
când au loc dezastre;
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Or. en

Amendamentul 121
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită comunitatea internațională 
să promoveze eforturile naționale și 
regionale de prevenire și abordare a 
cauzelor profunde ale strămutărilor și să 
promoveze dezvoltarea unor soluții 
durabile;

Or. en

Amendamentul 122
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că sprijinul financiar al 
UE (atât intern, cât și extern) este 
direcționat către sprijinirea reducerii 
riscului de dezastre prin diverse canale, 
inclusiv prin intermediul instrumentelor 
umanitare și de dezvoltare, al inițiativelor 
privind schimbările climatice, al sprijinirii 
capacității de supraveghere endemice și al 
granturilor pentru proiecte de cercetare;

Or. en

Amendamentul 123
Lena Düpont, Tomas Tobé, Jeroen Lenaers, Paulo Rangel
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Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază importanța sprijinirii și 
consolidării rezilienței comunităților-
gazdă și a comunităților de origine din 
țările în curs de dezvoltare; ia act de 
faptul că strămutările provocate de mediu, 
legate atât de schimbările bruște, cât și de 
schimbările lente de mediu, vor continua 
în mod inevitabil și, prin urmare, vor fi 
necesare măsuri pentru a acorda asistență 
persoanelor strămutate, inclusiv prin 
intermediul răspunsurilor de urgență în 
caz de dezastre declanșate brusc, și pentru 
a găsi soluții durabile prin măsuri de 
consolidare a capacităților și ajutoare 
umanitare și de protecție civilă;

Or. en

Amendamentul 124
Clare Daly, Pernando Barrena Arza, Mick Wallace

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită UE să își consolideze 
sprijinul, ca parte a acțiunii sale externe, 
acordat pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea în țările 
în curs de dezvoltare și pentru protecția și 
refacerea biodiversității; de asemenea, 
solicită UE să își intensifice asistența 
tehnică, precum și schimburile de bune 
practici cu țările în curs de dezvoltare; 
observă că ar trebui alocate mai multe 
fonduri pentru obiectivele legate de climă 
și eforturile de consolidare a rezilienței la 
schimbările climatice în țările în curs de 
dezvoltare; subliniază că finanțarea 
direcționată în prezent către securitatea și 
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activitatea polițienească la frontierele UE 
ar fi mai bine cheltuită pe granturi și alte 
forme de sprijin financiar necondiționat 
pentru atenuarea schimbărilor climatice, 
adaptarea la acestea și alte eforturi de 
consolidare a rezilienței la schimbările 
climatice în țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 125
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că răspândirea 
migrației legale rămâne de competența 
exclusivă a statelor membre, care pot 
introduce soluții naționale pentru 
migranții care sunt strămutați din cauza 
dezastrelor naturale și a schimbărilor 
climatice; ia act de faptul că astfel de 
mecanisme ar trebui, în orice caz, să 
includă procedurile de securitate 
necesare;

Or. pl

Amendamentul 126
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că femeile și minorii 
sunt cele mai vulnerabile populații în fața 
dezastrelor și a schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 127
Jadwiga Wiśniewska

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. reamintește că orice cadru 
multilateral de cooperare în domeniul 
migrației și azilului ar trebui să se bazeze 
pe reglementările internaționale existente 
și să respecte competențele statelor 
membre;

Or. pl

Amendamentul 128
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. îndeamnă Comisia să integreze 
egalitatea de gen și justiția climatică în 
elaborarea și punerea în aplicare a 
tuturor politicilor care au un impact 
asupra situației femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 129
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. reamintește Comisiei să asigure 
punerea în aplicare coerentă a 
instrumentelor internaționale existente și 
viitoare, în special a Acordului de la Paris 
și a Agendei 2030 pentru dezvoltare 
durabilă pentru a ține seama de impactul 
intern și extern al UE;

Or. en

Amendamentul 130
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază că angajamentul global 
al Uniunii Europene - atât în ceea ce 
privește politica în domeniul climei, cât și 
în ceea ce privește politica de strămutare a 
migranților - s-a extins în mod 
semnificativ și este menit să devină și mai 
important în contextul schimbărilor 
geopolitice;

Or. en

Amendamentul 131
Delara Burkhardt, Sylwia Spurek, Evin Incir, Tudor Ciuhodaru, Dietmar Köster, 
Raphaël Glucksmann

Proiect de aviz
Punctul 7 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7e. subliniază că schimbările de 
mediu și migrația sunt abordate în 
politicile sale de protecție civilă, ajutor 
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umanitar și dezvoltare; subliniază, cu 
toate acestea, că, în contextul politicilor 
privind protecția internațională, nicio 
inițiativă concretă de până acum nu a 
abordat nevoile de protecție ale 
persoanelor afectate de schimbările de 
mediu, în special cele legate de dezastrele 
mediului și de alte dezastre, deoarece, în 
conformitate cu interpretarea prevalentă 
a Convenției privind statutul refugiaților 
din 1951, strămutarea bazată exclusiv pe 
considerente de mediu nu îndeplinește 
cerința privind protecția refugiaților; ia 
act de faptul că, în cadrul UE, formele 
complementare de protecție care decurg 
din Directiva privind condițiile pentru 
protecția internațională și din Directiva 
privind protecția temporară, precum și 
protecția împotriva nereturnării în 
temeiul Directivei privind returnarea ar 
putea oferi alternative de protecție; 
regretă, totuși, că toate aceste instrumente 
dezvăluie deficiențe în ceea ce privește 
protecția persoanelor strămutate din 
motive de mediu.

Or. en


