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Amendamentul 120
Anne-Sophie Pelletier

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

1. adoptă poziția sa în primă lectură 
prezentată în continuare, care ține seama 
de recomandările grupului de lucru 
consultativ al serviciilor juridice ale 
Parlamentului European, Consiliului și 
Comisiei;

1. Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 121
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind standardele și 
procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală (reformare)
O contribuție din partea Comisiei Europene 
la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 
septembrie 2018

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind standardele și 
procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
neregulamentară (reformare)
O contribuție din partea Comisiei Europene 
la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 
septembrie 2018

Or. en

Justificare

Acesta este un amendament orizontal, legat de amendamentele la considerentele 6, 9, 10, 22, 
25, 32, 40 și 47 și la articolele 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 și 22.
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Amendamentul 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind standardele și 
procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală (reformare)
O contribuție din partea Comisiei Europene 
la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 
septembrie 2018

Propunere de DIRECTIVĂ A 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI privind standardele și 
procedurile comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
neregulamentară (reformare)
O contribuție din partea Comisiei Europene 
la reuniunea liderilor din Salzburg, 19-20 
septembrie 2018

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”. 
Acesta este un amendament orizontal, legat de articolele 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 și 22.

Amendamentul 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O politică de returnare eficace și 
echitabilă reprezintă o parte esențială a 
abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele, 
astfel cum se reflectă în Agenda europeană 
privind migrația din mai 201511.

(2) Frontierele externe ale statelor 
membre sunt frontierele Uniunii. O 
politică comună de returnare, care să fie 
eficace și să respecte în același timp 
drepturile migranților aflați în situație de 
ședere ilegală, reprezintă o parte esențială 
a abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele, 
astfel cum se reflectă în Agenda europeană 
privind migrația din mai 201511.
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_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015)0285.

Or. it

Amendamentul 124
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O politică de returnare eficace și 
echitabilă reprezintă o parte esențială a 
abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele, 
astfel cum se reflectă în Agenda 
europeană privind migrația din mai 
201511.

(2) O politică demnă, umană și bazată 
pe drepturi ar trebui să stea la baza 
abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Amendamentul 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O politică de returnare eficace și 
echitabilă reprezintă o parte esențială a 
abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele, 
astfel cum se reflectă în Agenda europeană 
privind migrația din mai 201511.

(2) O politică de returnare eficace și 
echitabilă reprezintă o parte esențială a 
abordării Uniunii care vizează o gestionare 
mai bună și mai echilibrată a migrației în 
toate aspectele, astfel cum se reflectă în 
Agenda europeană privind migrația din mai 
201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015)0285.
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Or. fr

Amendamentul 126
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O politică de returnare eficace și 
echitabilă reprezintă o parte esențială a 
abordării Uniunii care vizează o mai bună 
gestionare a migrației în toate aspectele, 
astfel cum se reflectă în Agenda europeană 
privind migrația din mai 201511.

(2) O politică de returnare eficace, 
eficientă și rapidă reprezintă o parte 
esențială a abordării Uniunii care vizează o 
mai bună gestionare a migrației în toate 
aspectele, astfel cum se reflectă în Agenda 
europeană privind migrația din mai 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015)0285.

Or. en

Amendamentul 127
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară și 
a salutat intenția Comisiei de a face 
propuneri legislative în vederea unei 
politici europene de returnare mai eficace 
și mai coerente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară și a 
salutat intenția Comisiei de a face 
propuneri legislative în vederea unei 
politici europene de returnare mai eficace 
și mai coerente.

(3) Rata de returnare a migranților în 
situație neregulamentară în Uniune este 
în continuare insuficientă. După cum a 
subliniat Consiliul European în concluziile 
sale din 28 iunie 2018, este necesar să se 
adopte o politică europeană de returnare 
eficientă și coerentă pentru a accelera în 
mod semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară, 
prin îmbunătățirea procedurilor de 
returnare și de readmisie, inclusiv prin 
încheierea de noi acorduri bilaterale de 
readmisie și prin asigurarea punerii 
depline în aplicare a celor existente.

Or. it

Amendamentul 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară și a 
salutat intenția Comisiei de a face 
propuneri legislative în vederea unei 
politici europene de returnare mai eficace 
și mai coerente.

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară și a 
salutat intenția Comisiei de a face 
propuneri legislative în vederea unei 
politici europene de returnare mai eficace 
și mai coerente. Aceste concluzii au apărut 
într-un context în care rata returnărilor 
efective a fost de numai 36,6 % în 2017, 
ceea ce este încă departe de a fi suficient.

Or. fr
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Amendamentul 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație neregulamentară și 
a salutat intenția Comisiei de a face 
propuneri legislative în vederea unei 
politici europene de returnare mai eficace 
și mai coerente.

(3) La 28 iunie 2018, Consiliul 
European a subliniat în concluziile sale 
necesitatea de a accelera în mod 
semnificativ returnarea eficace a 
migranților în situație ilegală și a 
solicitanților de azil ale căror cereri au 
fost respinse și a salutat intenția Comisiei 
de a face propuneri legislative în vederea 
unei politici europene de returnare mai 
eficace și mai coerente.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. nl

Justificare

Noul termen „migrație neregulamentară” generează incertitudini în privința caracteristicilor 
esențiale ale imigrației ilegale, și anume că imigrația este cea care contravine legii.

Amendamentul 131
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La 19 decembrie 2018, Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite 
a aprobat Pactul mondial privind migrația 
al ONU. Prin acest text, statele s-au 
angajat să se asigure că orice luare în 
custodie publică în contextul migrației 
internaționale respectă garanțiile 
procedurale, este nearbitrară, se 
întemeiază pe lege, necesitate, 
proporționalitate și evaluări individuale, 
este efectuată de funcționari autorizați și 
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pentru cea mai scurtă perioadă de timp 
posibilă, indiferent dacă luarea în 
custodie publică are loc la momentul 
intrării, în tranzit sau în cursul procedurii 
de returnare și indiferent de tipul de loc în 
care se produce luarea în custodie 
publică. De asemenea, statele s-au 
angajat să acorde prioritate alternativelor 
neprivative de libertate la luarea în 
custodie publică ce sunt în conformitate 
cu dreptul internațional și să adopte o 
abordare bazată pe drepturile omului 
pentru orice luare în custodie publică a 
migranților, utilizând luarea în custodie 
publică doar ca măsură de ultimă 
instanță.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui consolidată punerea în 
aplicare a unor campanii comune de 
sensibilizare în țările terțe cu privire la 
riscurile inerente migrației 
neregulamentare și la politica de 
returnare a Uniunii.

Or. it

Amendamentul 133
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă



PE658.738v01-00 10/367 AM\1214327RO.docx

RO

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora.

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora . Totuși, aceste standarde comune 
nu pot încălca, în niciun caz, drepturile și 
obligațiile suverane ale statelor membre, 
în conformitate cu articolul 15 din CEDO, 
printre altele, de a-și apăra și proteja 
teritoriile și populațiile împotriva 
consecințelor nefaste ale migrației legale 
sau ilegale negestionate.

Or. nl

Justificare

Nu există nicio ierarhie a articolelor din CEDO. Toate articolele au o pondere identică.

Amendamentul 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 



AM\1214327RO.docx 11/367 PE658.738v01-00

RO

și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor , precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora.

și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică europeană de returnare eficace.

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră dorește să păstreze formularea din directiva anterioară.

Amendamentul 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră 
umană și cu respectarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale și a 
demnității lor, precum și cu respectarea 
dreptului internațional, inclusiv a 
obligațiilor legate de protecția refugiaților 
și de drepturile omului. Este necesară 
stabilirea unor norme clare, transparente 
și echitabile care să asigure o politică de 
returnare eficace care să descurajeze 
migrația neregulamentară, să asigure 
coeziunea cu sistemul european comun de 
azil și cu sistemul de migrație legală și să 
contribuie la integritatea acestora.

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune și pe dreptul 
internațional și ar trebui să fie în strânsă 
cooperare cu țările terțe pentru a asigura 
proceduri de returnare eficace și rapide. 
O politică de returnare eficace include 
creșterea substanțială a ratei de 
returnare, descurajează migrația 
neregulamentară și asigură coeziunea cu 
sistemul european comun de azil și cu 
sistemul de migrație legală și contribuie la 
acestea.

Or. en
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Amendamentul 136
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor , precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora .

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
indiferent de statutul lor și cu respectarea 
deplină a drepturilor lor fundamentale și a 
demnității lor , precum și cu respectarea 
dreptului internațional, inclusiv a 
obligațiilor legate de protecția refugiaților 
și de drepturile omului. Este necesară 
stabilirea unor norme clare, transparente, 
nediscriminatorii și echitabile care să 
asigure o politică de returnare eficace care 
să descurajeze migrația neregulamentară, 
să asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora .

Or. ro

Amendamentul 137
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor , precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 

(4) Statele membre nu ar trebui să 
aibă obligația de a adopta și a pune în 
aplicare o politică de returnare. În cazul 
în care un stat membru alege să facă 
acest lucru, politica sa de returnare ar 
trebui să fie doar voluntară și să se bazeze 
pe standarde comune, pentru ca persoanele 
în cauză să fie returnate într-o manieră 



AM\1214327RO.docx 13/367 PE658.738v01-00

RO

refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora.

umană și cu respectarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale și a demnității 
lor, precum și cu respectarea dreptului 
internațional, inclusiv a obligațiilor legate 
de protecția refugiaților, de protecția 
drepturilor copilului, a persoanelor aflate 
într-o situație vulnerabilă, a apatrizilor și 
a altor drepturi ale omului. Este necesară 
stabilirea unor norme clare, transparente și 
bazate pe drepturi.

Or. en

Amendamentul 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor , precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora .

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
reducă stimulentele pentru aceasta, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora.

Or. fr

Amendamentul 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de directivă



PE658.738v01-00 14/367 AM\1214327RO.docx

RO

Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația neregulamentară, să 
asigure coeziunea cu sistemul european 
comun de azil și cu sistemul de migrație 
legală și să contribuie la integritatea 
acestora.

(4) Această politică europeană de 
returnare ar trebui să se bazeze pe 
standarde comune, pentru ca persoanele în 
cauză să fie returnate într-o manieră umană 
și cu respectarea deplină a drepturilor lor 
fundamentale și a demnității lor, precum și 
cu respectarea dreptului internațional, 
inclusiv a obligațiilor legate de protecția 
refugiaților și de drepturile omului. Este 
necesară stabilirea unor norme clare, 
transparente și echitabile care să asigure o 
politică de returnare eficace care să 
descurajeze migrația ilegală, să asigure 
coeziunea cu sistemul european comun de 
azil și cu sistemul de migrație legală și să 
contribuie la integritatea acestora.

(Această modificare se aplică întregului 
text. Adoptarea sa va necesita modificări 
corespunzătoare în întregul text.)

Or. nl

Justificare

Cuvântul „ilegal” este de preferat din motive de claritate. Aspectul vizat se referă la migrația 
care nu este conformă cu legea.

Amendamentul 140
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Această directivă ar trebui să 
stabilească un set de norme orizontale, 
aplicabile tuturor resortisanților țărilor terțe 
care nu îndeplinesc sau care nu mai 
îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau 
reședință într-un stat membru.

(5) Această directivă ar trebui să 
stabilească un set de norme orizontale, 
aplicabile tuturor resortisanților țărilor terțe 
care nu îndeplinesc sau care nu mai 
îndeplinesc condițiile de intrare, ședere sau 
reședință într-un stat membru. Aceste 
norme orizontale nu ar trebui să 
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împiedice statele membre suverane să 
impună norme mai stricte cetățenilor din 
țările terțe, în acord cu situația socială și 
economică specifică fiecărui stat membru.

Or. nl

Justificare

Acest amendament este strâns legat de considerentul 3 (astfel cum a fost modificat) referitor 
la necesitatea unei politici de returnare eficace și de considerentul 4 referitor la 
suveranitatea statelor membre.

Amendamentul 141
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură transparentă și 
echitabilă. În conformitate cu principiile 
generale ale dreptului UE, deciziile luate în 
temeiul prezentei directive ar trebui 
adoptate de la caz la caz și pe bază de 
criterii obiective, aceasta însemnând că ar 
trebui acordată atenție nu doar simplului 
fapt al șederii ilegale. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură echitabilă, transparentă, 
definitivă și rapidă. În conformitate cu 
principiile generale ale dreptului UE, 
deciziile luate în temeiul prezentei 
directive ar trebui adoptate de la caz la caz 
și pe bază de criterii obiective. Atunci când 
se utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă. Statele 
membre nu ar trebui să se limiteze la a 
lua decizii, ci ar trebui să le și pună în 
aplicare, utilizând, fără întârziere, toate 
mijloacele legale de care dispun, inclusiv 
luarea temporară în custodie publică 
până la repatriere.

Or. nl
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Justificare

Acest amendament referitor la punerea efectivă în aplicare este legat de considerentul 3 
referitor la necesitatea unei politici eficace de returnare.

Amendamentul 142
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură transparentă și 
echitabilă. În conformitate cu principiile 
generale ale dreptului UE, deciziile luate în 
temeiul prezentei directive ar trebui 
adoptate de la caz la caz și pe bază de 
criterii obiective, aceasta însemnând că ar 
trebui acordată atenție nu doar simplului 
fapt al șederii ilegale. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că, 
atunci când se constată că un resortisant 
al unei țări terțe se află în situație de 
ședere neregulamentară, este instituită o 
procedură pentru a se verifica dacă 
șederea acestuia ar putea deveni 
regulamentară pe baza legăturilor sale 
existente cu statul membru în cauză, 
printr-o procedură bazată pe drepturi, 
transparentă și echitabilă. În conformitate 
cu principiile generale ale dreptului UE, 
deciziile luate în temeiul prezentei 
directive ar trebui adoptate de la caz la caz 
și pe bază de criterii obiective, aceasta 
însemnând că ar trebui acordată atenție nu 
doar simplului fapt al șederii 
neregulamentare. Nicio dispoziție din 
prezenta directivă nu ar trebui să 
submineze principiul procesului 
decizional individualizat și nu ar trebui să 
împiedice o examinare a circumstanțelor 
fiecărui caz.

Or. en

Justificare

Aceste modificări sunt în concordanță cu cele propuse la considerentul 4.

Amendamentul 143
Maria Grapini
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură transparentă și 
echitabilă. În conformitate cu principiile 
generale ale dreptului UE, deciziile luate în 
temeiul prezentei directive ar trebui 
adoptate de la caz la caz și pe bază de 
criterii obiective, aceasta însemnând că ar 
trebui acordată atenție nu doar simplului 
fapt al șederii ilegale. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură transparentă, umană și 
echitabilă, cu proceduri mai eficiente de 
returnare. În conformitate cu principiile 
generale ale dreptului UE, deciziile luate în 
temeiul prezentei directive ar trebui 
adoptate de la caz la caz și pe bază de 
criterii obiective, aceasta însemnând că ar 
trebui acordată atenție nu doar simplului 
fapt al șederii ilegale. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

Or. ro

Amendamentul 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere ilegală a 
resortisanților țărilor terțe se efectuează 
printr-o procedură transparentă și 
echitabilă. În conformitate cu principiile 
generale ale dreptului UE, deciziile luate în 
temeiul prezentei directive ar trebui 
adoptate de la caz la caz și pe bază de 
criterii obiective, aceasta însemnând că ar 

(6) Statele membre ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru a asigura că 
încetarea situației de ședere 
neregulamentară a resortisanților țărilor 
terțe se efectuează printr-o procedură 
transparentă și echitabilă. În conformitate 
cu principiile generale ale dreptului UE, 
deciziile luate în temeiul prezentei 
directive ar trebui adoptate de la caz la caz 
și pe bază de criterii obiective, aceasta 
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trebui acordată atenție nu doar simplului 
fapt al șederii ilegale. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

însemnând că ar trebui acordată atenție nu 
doar simplului fapt al șederii 
neregulamentare. Atunci când se 
utilizează formulare standard pentru 
deciziile referitoare la returnare, respectiv 
decizii de returnare și, dacă au fost emise, 
decizii privind interdicția de intrare și 
decizii de îndepărtare, statele membre ar 
trebui să respecte principiul respectiv și să 
se conformeze pe deplin dispozițiilor 
aplicabile din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”. 
Acesta este un amendament orizontal, legat de articolele 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 și 22.

Amendamentul 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de 
încheiere a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe și emiterea 
unei decizii de returnare ar trebui să fie 
consolidată, pentru a se reduce riscul de 
sustragere și probabilitatea deplasărilor 
secundare neautorizate. Este necesar să 
se asigure că o decizie de returnare este 
emisă imediat după decizia de respingere 
sau de încetare a șederii legale sau, în 
mod ideal, în același act sau în aceeași 
decizie. Această cerință ar trebui să se 
aplice în special în cazurile în care o 
cerere de protecție internațională este 
respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data 
la care această respingere devine 

eliminat
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definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

Or. en

Justificare

În diferite state membre, deciziile privind azilul nu sunt emise de aceleași autorități. 
Separația dintre cele două autorități este o garanție a independenței. Acest amendament are 
legătură cu amendamentul la articolul 8.

Amendamentul 146
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de 
încheiere a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe și emiterea 
unei decizii de returnare ar trebui să fie 
consolidată, pentru a se reduce riscul de 
sustragere și probabilitatea deplasărilor 
secundare neautorizate. Este necesar să 
se asigure că o decizie de returnare este 
emisă imediat după decizia de respingere 
sau de încetare a șederii legale sau, în 
mod ideal, în același act sau în aceeași 
decizie. Această cerință ar trebui să se 
aplice în special în cazurile în care o 
cerere de protecție internațională este 
respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data 
la care această respingere devine 
definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent este eliminat în concordanță cu amendamentele depuse la articolul 8 
alineatul (6).
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Amendamentul 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 
a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data la 
care această respingere devine definitivă și 
până la pronunțarea rezultatului unei căi de 
atac introduse împotriva acestei respingeri.

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 
a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă. Această aplicare ar trebui să 
respecte întotdeauna condiția ca domeniul 
de aplicare complet al principiului 
nereturnării în temeiul dreptului 
european și internațional să facă obiectul 
unei evaluări individuale în cadrul 
procedurii de azil și ca procedura de 
returnare să fie suspendată automat până la 
data la care această respingere devine 
definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

Or. en

Justificare

Nu toate statele membre evaluează pe deplin aspectul returnării în temeiul acquis-ului 
privind returnarea, în timpul procedurii de azil sau la luarea deciziei de respingere sau de 
încetare a șederii legale. De asemenea, emiterea imediată a unei decizii de returnare nu ar 
trebui să împiedice eventualele eforturi de a introduce o cale de atac sau de a invoca alte 
motive pentru ședere, precum și dreptul de a rămâne pe teritoriu în timpul examinării acestor 
căi de atac.
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Amendamentul 148
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 
a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în 
același act sau în aceeași decizie. Această 
cerință ar trebui să se aplice în special în 
cazurile în care o cerere de protecție 
internațională este respinsă, cu condiția ca 
procedura de returnare să fie suspendată 
până la data la care această respingere 
devine definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare și punerea ei efectivă în 
executare ar trebui să fie consolidată, 
pentru a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă și pusă în 
executare în același timp cu decizia de 
respingere sau de încetare a șederii legale. 
Această cerință ar trebui să se aplice în 
special în cazurile în care o cerere de 
protecție internațională este respinsă, cu 
condiția ca procedura de returnare să fie 
suspendată până la data la care această 
respingere devine definitivă și până la 
pronunțarea rezultatului unei căi de atac 
introduse împotriva acestei respingeri. Nu 
ar trebui să existe decât posibilitatea 
introducerii unei singure căi de atac, iar 
pentru a declara o astfel de cale de atac 
admisibilă, ar trebui să existe motive 
procedurale prima facie.

Or. nl

Amendamentul 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 
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a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data 
la care această respingere devine 
definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă.

Or. en

Amendamentul 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, 
pentru a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data la 
care această respingere devine definitivă și 
până la pronunțarea rezultatului unei căi de 
atac introduse împotriva acestei respingeri.

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată. Este 
necesar să se asigure că o decizie de 
returnare este emisă imediat după decizia 
de respingere sau de încetare a șederii 
legale sau, în mod ideal, în același act sau 
în aceeași decizie. Această cerință ar trebui 
să se aplice în cazurile în care o cerere de 
protecție internațională este respinsă, cu 
condiția ca procedura de returnare să fie 
suspendată până la data la care această 
respingere devine definitivă și până la 
pronunțarea rezultatului unei căi de atac 
introduse împotriva acestei respingeri.

Or. it
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Amendamentul 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legătura dintre decizia de încheiere 
a șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe și emiterea unei decizii de 
returnare ar trebui să fie consolidată, pentru 
a se reduce riscul de sustragere și 
probabilitatea deplasărilor secundare 
neautorizate. Este necesar să se asigure că 
o decizie de returnare este emisă imediat 
după decizia de respingere sau de încetare 
a șederii legale sau, în mod ideal, în același 
act sau în aceeași decizie. Această cerință 
ar trebui să se aplice în special în cazurile 
în care o cerere de protecție internațională 
este respinsă, cu condiția ca procedura de 
returnare să fie suspendată până la data 
la care această respingere devine 
definitivă și până la pronunțarea 
rezultatului unei căi de atac introduse 
împotriva acestei respingeri.

(7) Pentru a spori coerența, claritatea 
și lizibilitatea politicii de returnare, 
legătura dintre decizia de încheiere a 
șederii legale a unui resortisant al unei țări 
terțe și emiterea unei decizii de returnare ar 
trebui să fie consolidată, pentru a se reduce 
riscul de sustragere și probabilitatea 
deplasărilor secundare neautorizate. Este 
necesar să se asigure că o decizie de 
returnare este emisă imediat după decizia 
de respingere sau de încetare a șederii 
legale sau, în mod ideal, în același act sau 
în aceeași decizie. Această cerință ar trebui 
să se aplice în special în cazurile în care o 
cerere de protecție internațională este 
respinsă.

Or. fr

Amendamentul 152
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se subliniază nevoia unor 
acorduri la nivelul Uniunii și a unor 
acorduri bilaterale de readmisie cu țările 
terțe pentru a facilita procesul de 
returnare. Cooperarea internațională cu 
țările de origine în toate etapele 
procesului de returnare este o condiție 

eliminat
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preliminară pentru realizarea unei 
returnări durabile.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii și a unor acorduri 
bilaterale de readmisie cu țările terțe 
pentru a facilita procesul de returnare. 
Cooperarea internațională cu țările de 
origine în toate etapele procesului de 
returnare este o condiție preliminară pentru 
realizarea unei returnări durabile.

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii de readmisie cu țările 
terțe pentru a facilita procesul de returnare. 
Cooperarea internațională cu țările de 
origine în toate etapele procesului de 
returnare este o condiție preliminară pentru 
realizarea unei returnări durabile. Această 
cooperare ar trebui să fie îmbunătățită 
prin dialoguri constructive pe tema 
migrației și prin utilizarea unor 
stimulente pozitive, inclusiv financiare, 
pentru a îmbunătăți identificarea și 
readmisia persoanelor returnate. 
Acordurile de readmisie formale ale 
Uniunii, negociate de Comisie și cuplate 
cu controlul parlamentar și 
supravegherea judiciară ale Uniunii, sunt 
esențiale pentru a realiza o astfel de 
cooperare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse 
la considerentul 47 privind acordurile de readmisie. Pentru a asigura standarde comune în 
Uniune, precum și controlul democratic și controlul judiciar, cooperarea în materie de 
returnare ar trebui să se bazeze întotdeauna pe acorduri de readmisie formale ale Uniunii.
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Amendamentul 154
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii și a unor acorduri 
bilaterale de readmisie cu țările terțe pentru 
a facilita procesul de returnare. Cooperarea 
internațională cu țările de origine în toate 
etapele procesului de returnare este o 
condiție preliminară pentru realizarea unei 
returnări durabile.

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii și a unor acorduri 
bilaterale de readmisie cu țările terțe pentru 
a facilita procesul de returnare. Cooperarea 
internațională cu țările de origine în toate 
etapele procesului de returnare este o 
condiție preliminară pentru realizarea unei 
returnări durabile. Țările terțe care refuză 
să își readmită propriii resortisanți ar 
trebui să suporte consecințele financiare 
ale deciziei respective.

Or. nl

Amendamentul 155
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii și a unor acorduri 
bilaterale de readmisie cu țările terțe pentru 
a facilita procesul de returnare. Cooperarea 
internațională cu țările de origine în toate 
etapele procesului de returnare este o 
condiție preliminară pentru realizarea unei 
returnări durabile.

(8) Se subliniază nevoia unor acorduri 
la nivelul Uniunii și a unor acorduri 
bilaterale de readmisie cu țările terțe pentru 
a facilita procesul de returnare. Cooperarea 
internațională cu țările de origine în toate 
etapele procesului de returnare este o 
condiție preliminară pentru realizarea unei 
returnări durabile în condiții de siguranță, 
care să garanteze protecția persoanelor.

Or. ro

Amendamentul 156
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care anumite țări terțe 
nu cooperează pentru readmisia 
resortisanților lor aflați în situație 
neregulamentară și reținuți și în cazul în 
care țările terțe respective nu cooperează 
efectiv în cadrul procesului de returnare, 
anumite dispoziții din Codul de vize ar 
trebui să se aplice, pe baza unor criterii 
obiective, în mod restrictiv și temporar, 
pentru a spori cooperarea respectivelor 
țări terțe în ceea ce privește readmisia.

Or. fr

Amendamentul 157
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, cu condiția existenței 
unor sisteme de azil echitabile și eficiente, 
care să respecte pe deplin principiul 
nereturnării.

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, cu condiția existenței 
unor sisteme de azil echitabile și eficiente, 
care să respecte pe deplin principiul 
nereturnării. Din motive de echitate și 
eficiență, sistemele de azil ar trebui să fie 
limitate la cereri din partea resortisanților 
țărilor (pretins) nesigure.

Or. nl

Justificare

Acest amendament este strâns legat de considerentul 3, care subliniază necesitatea unei 
politici de returnare mai eficace.
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Amendamentul 158
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală, cu condiția 
existenței unor sisteme de azil echitabile și 
eficiente, care să respecte pe deplin 
principiul nereturnării.

(9) Se recunoaște că este imperativ ca 
statele membre să aibă sisteme de azil care 
să respecte pe deplin dreptul internațional 
al drepturilor omului și dreptul 
internațional al refugiaților, principiul 
nereturnării, precum și politicile în 
domeniul migrației care respectă 
standardele internaționale aplicabile în 
materie de migrație și de protecție a 
lucrătorilor migranți.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, cu condiția existenței 
unor sisteme de azil echitabile și eficiente, 
care să respecte pe deplin principiul 
nereturnării.

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, cu condiția existenței 
unor sisteme de azil eficiente.

Or. fr
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Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, cu condiția existenței 
unor sisteme de azil echitabile și eficiente, 
care să respecte pe deplin principiul 
nereturnării.

(9) Se recunoaște că este legitimă 
returnarea de către statele membre a 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară, cu condiția 
existenței unor sisteme de azil echitabile și 
eficiente, care să respecte pe deplin 
principiul nereturnării.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”. 
Acesta este un amendament orizontal, legat de articolele 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 și 22.

Amendamentul 161
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere ilegală pe teritoriul statului membru 

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere neregulamentară pe teritoriul 
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respectiv până la intrarea în vigoare a unei 
decizii negative cu privire la cerere sau a 
unei decizii de încetare a dreptului de 
ședere în calitate de solicitant de azil.

statului membru respectiv până la intrarea 
în vigoare a unei decizii negative cu privire 
la cerere sau a unei decizii de încetare a 
dreptului de ședere în calitate de solicitant 
de azil. Victimele traficului de persoane 
care sunt în curs de a primi un permis de 
ședere în temeiul Directivei 2004/81/CE a 
Consiliului nu ar trebui considerate ca 
fiind în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul statului 
membru respectiv până când autoritatea 
competentă nu ia o decizie finală cu 
privire la eliberarea permisului de ședere.

_________________ _________________
12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru că este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4, care prevede că politica europeană de returnare ar trebui să se bazeze pe 
dreptul internațional, incluzând protecția refugiaților, protecția drepturilor copilului, 
protecția apatrizilor și obligațiile privind drepturile omului, ceea ce presupune și protecția 
victimelor traficului de persoane.

Amendamentul 162
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere ilegală pe teritoriul statului membru 
respectiv până la intrarea în vigoare a unei 

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere ilegală pe teritoriul statului membru 
respectiv până la intrarea în vigoare a unei 
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decizii negative cu privire la cerere sau a 
unei decizii de încetare a dreptului de 
ședere în calitate de solicitant de azil.

decizii negative cu privire la cerere sau a 
unei decizii definitive de încetare a 
dreptului de ședere în calitate de solicitant 
de azil, cu excepția motivelor umanitare 
sau a altor motive care împiedică 
returnarea.

_________________ _________________
12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

Or. it

Justificare

Refuzarea dreptului de ședere trebuie să intervină în cazul în care se ia o decizie definitivă și, 
în orice caz, nu aduce atingere posibilității statului de a acorda un permis de ședere autonom 
sau orice altă autorizație care conferă un drept de ședere, din motive de compasiune, 
umanitare sau de altă natură, unui resortisant al unei țări terțe. Acest amendament este legat 
de amendamentul la considerentul 19, care prevede că dreptul de ședere se încheie cu o 
decizie definitivă și prevede suspendarea pentru alte motive.

Amendamentul 163
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere ilegală pe teritoriul statului membru 
respectiv până la intrarea în vigoare a unei 
decizii negative cu privire la cerere sau a 
unei decizii de încetare a dreptului de 
ședere în calitate de solicitant de azil.

(10) În conformitate cu Directiva 
2005/85/CE a Consiliului12, un resortisant 
al unei țări terțe care a făcut o cerere de 
azil într-un stat membru nu ar trebui 
considerat ca aflându-se în situație de 
ședere neregulamentară pe teritoriul 
statului membru respectiv până la intrarea 
în vigoare a unei decizii negative cu privire 
la cerere sau a unei decizii de încetare a 
dreptului de ședere în calitate de solicitant 
de azil.

_________________ _________________
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12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

12 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 
decembrie 2005 privind standardele 
minime cu privire la procedurile din statele 
membre de acordare și retragere a 
statutului de refugiat (JO L 326, 
13.12.2005, p. 13).

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întregul text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”. 
Acesta este un amendament orizontal, legat de articolele 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14, 15 și 22.

Amendamentul 164
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui 
termen pentru plecarea voluntară și pentru 
luarea în custodie publică a unui 
resortisant al unei țări terțe, stabilirea 
existenței unui risc de sustragere ar trebui 
să se bazeze pe criterii obiective valabile la 
nivelul Uniunii. În plus, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă criterii specifice prin 
care să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

(11) Pentru a asigura norme mai clare 
pentru plecarea voluntară, ar trebui să se 
prevadă dispoziții la nivelul Uniunii care 
vizează să furnizeze oportunitatea pentru 
plecarea voluntară și să evite recurgerea 
la luarea în custodie publică. În plus, 
prezenta directivă ar trebui să oblige statele 
membre să stabilească o listă exhaustivă 
de criterii specifice și obiective în 
legislația lor națională, în conformitate cu 
orientările care urmează a fi stabilite de 
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a 
Uniunii Europene, care ar garanta faptul 
că returnarea a fost efectuată în mod 
voluntar, inclusiv lipsa oricărei presiuni 
fizice, psihologice sau materiale în urma 
examinării circumstanțelor individuale 
ale resortisantului țării terțe în cauză.

Or. en
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Justificare

Aceste modificări sunt în concordanță cu cele propuse la considerentul 4.

Amendamentul 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se bazeze pe 
criterii obiective valabile la nivelul 
Uniunii. În plus, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă criterii specifice prin care 
să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se realizeze pe 
baza unei liste neexhaustive de criterii 
obiective valabile la nivelul Uniunii. În 
plus, prezenta directivă ar trebui să prevadă 
criterii specifice prin care să se stabilească 
un temei pentru o prezumție relativă 
potrivit căreia există un risc de sustragere. 
Resortisanții țărilor terțe ar trebui să aibă 
obligația de a furniza toate elementele pe 
care le dețin și care sunt necesare pentru 
evaluarea riscului de sustragere.

Or. fr

Amendamentul 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui 
termen pentru plecarea voluntară și 
pentru luarea în custodie publică a unui 
resortisant al unei țări terțe, stabilirea 
existenței unui risc de sustragere ar trebui 
să se bazeze pe criterii obiective valabile la 

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace pentru luarea în custodie 
publică a unui resortisant al unei țări terțe, 
stabilirea existenței unui risc de sustragere 
ar trebui să se bazeze pe o listă obiectivă, 
exhaustivă și limitată de criterii valabile la 
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nivelul Uniunii. În plus, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă criterii specifice prin 
care să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră consideră că o listă de criterii limitată, precisă și comună pentru 
toate statele membre ar armoniza noțiunea de risc de sustragere. Acest amendament are 
legătură cu amendamentul la articolul 6.

Amendamentul 167
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui 
termen pentru plecarea voluntară și 
pentru luarea în custodie publică a unui 
resortisant al unei țări terțe, stabilirea 
existenței unui risc de sustragere ar trebui 
să se bazeze pe criterii obiective valabile la 
nivelul Uniunii. În plus, prezenta directivă 
ar trebui să prevadă criterii specifice prin 
care să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

(11) Pentru a asigura o politică de 
returnare mai eficace, statele membre vor 
lua decizii suverane de la caz la caz, 
stabilind, pe baza unor criterii obiective, 
dacă există sau nu un risc de sustragere. 
Întrucât situațiile sociale și economice ale 
statelor membre pot diferi semnificativ, 
prezenta directivă ar trebui să se limiteze la 
exemplificarea unor criterii care să 
permită stabilirea existenței riscului de 
sustragere.

Or. nl

Amendamentul 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Tudorache, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se bazeze pe 
criterii obiective valabile la nivelul 
Uniunii. În plus, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă criterii specifice prin 
care să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se bazeze pe o 
listă închisă, armonizată și exhaustivă de 
criterii obiective valabile la nivelul 
Uniunii, definite prin lege.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe întotdeauna, în concordanță cu amendamentele la articolul 6, o evaluare 
individuală. Prezumția unui risc de sustragere slăbește luarea în considerare a tuturor 
criteriilor relevante de care trebuie să se țină seama într-o evaluare individuală. Pentru a 
asigura armonizarea europeană, ar trebui să se includă în directivă o listă exhaustivă de 
criterii obiective.

Amendamentul 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se bazeze pe 
criterii obiective valabile la nivelul 
Uniunii. În plus, prezenta directivă ar 
trebui să prevadă criterii specifice prin 
care să se stabilească un temei pentru o 
prezumție relativă potrivit căreia există un 
risc de sustragere.

(11) Pentru a asigura norme mai clare și 
mai eficace privind acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară și pentru luarea 
în custodie publică a unui resortisant al 
unei țări terțe, stabilirea existenței unui risc 
de sustragere ar trebui să se bazeze 
exclusiv pe criteriile obiective prevăzute în 
prezenta directivă și stabilite de o 
autoritate judiciară sau administrativă în 
urma unei examinări a circumstanțelor 
individuale ale cauzei.

Or. it
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Amendamentul 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Cu excepția cazului în care statele 
membre decid să nu aplice prezenta 
directivă în temeiul articolului 2 alineatul 
(2) litera (b) atunci când stabilesc riscul 
de sustragere, autoritățile naționale 
competente pot lua în considerare 
existența unei încălcări a legislației 
penale a statelor membre, inclusiv a 
normelor în materie de migrație. Aceleași 
autorități pot lua în considerare și 
existența unei investigații penale sau a 
unei urmăriri penale în curs care nu a 
condus încă la o condamnare, dacă acest 
lucru este prevăzut de dreptul intern. 

Or. fr

Amendamentul 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar 
să se asigure că resortisanții țărilor terțe 
sunt informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 

eliminat
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privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, 
precum și în ceea ce privește accesul la 
programe care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură.

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră a modificat articolul 7 privind cooperarea. Prezentul considerent este 
direct legat de aceste modificări.

Amendamentul 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar să 
se asigure că resortisanții țărilor terțe sunt 
informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, precum 
și în ceea ce privește accesul la programe 
care oferă asistență logistică, financiară și 
alte tipuri de asistență materială sau în 
natură.

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. Stabilirea vârstei reale a 
acestora, prin intermediul examinării 
oaselor sau a dinților, este esențială 
pentru a determina veridicitatea 
declarațiilor lor în această privință, ceea 
ce permite evaluarea bunei lor credințe și 
protejarea minorilor care sunt cu 
adevărat separați de familie, deosebindu-i 
de cei care simulează acest lucru. În 
același timp, este necesar să se asigure că 
resortisanții țărilor terțe sunt informați cu 
privire la consecințele nerespectării acestor 
obligații, în ceea ce privește determinarea 
riscului de sustragere, acordarea unui 
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termen pentru plecarea voluntară și 
posibilitatea de a impune luarea în custodie 
publică, precum și în ceea ce privește 
accesul la programe care oferă asistență 
logistică, financiară și alte tipuri de 
asistență materială sau în natură.

Or. fr

Amendamentul 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar să 
se asigure că resortisanții țărilor terțe sunt 
informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, precum 
și în ceea ce privește accesul la programe 
care oferă asistență logistică, financiară și 
alte tipuri de asistență materială sau în 
natură.

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera în mod loial cu autoritățile în toate 
etapele procedurii de returnare, inclusiv 
prin furnizarea tuturor informațiilor și a 
tuturor elementelor pe care le dețin și care 
sunt necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar să 
se asigure că resortisanții țărilor terțe sunt 
informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică și 
sancțiuni în cazul în care dreptul intern 
prevede acest lucru, precum și în ceea ce 
privește accesul la programe care oferă 
asistență logistică, financiară și alte tipuri 
de asistență materială sau în natură.

Or. fr

Amendamentul 174
Maria Grapini
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Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar să 
se asigure că resortisanții țărilor terțe sunt 
informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, precum 
și în ceea ce privește accesul la programe 
care oferă asistență logistică, financiară și 
alte tipuri de asistență materială sau în 
natură.

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare în conformitate cu 
standardele UE, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar să 
se asigure că resortisanții țărilor terțe sunt 
informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, precum 
și în ceea ce privește accesul la programe 
care oferă asistență logistică, financiară și 
alte tipuri de asistență materială sau în 
natură.

Or. ro

Amendamentul 175
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a consolida eficacitatea 
procedurii de returnare, ar trebui stabilite 
responsabilități clare pentru resortisanții 
țărilor terțe, în special obligația de a 
coopera cu autoritățile în toate etapele 
procedurii de returnare, inclusiv prin 
furnizarea informațiilor și a elementelor 
necesare pentru evaluarea situației lor 
individuale. În același timp, este necesar 
să se asigure că resortisanții țărilor terțe 

(12) Este necesar să se asigure că 
resortisanților țărilor terțe li se oferă toate 
informațiile relevante privind procedura 
de returnare, într-o limbă pe care o 
înțeleg, astfel încât să se poată implica în 
procedură. În special, statele membre ar 
trebui să aibă obligația de a furniza în 
timp util resortisanților țărilor terțe 
informații adecvate cu privire la procesul 
de returnare, inclusiv în ceea ce privește 
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sunt informați cu privire la consecințele 
nerespectării acestor obligații, în ceea ce 
privește determinarea riscului de 
sustragere, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară și posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, precum 
și în ceea ce privește accesul la programe 
care oferă asistență logistică, financiară și 
alte tipuri de asistență materială sau în 
natură.

diferitele etape ale procedurii de 
returnare, acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară, stabilirea și 
consecințele sustragerii, posibilitatea de a 
impune luarea în custodie publică, posibila 
aplicabilitate a interdicțiilor de intrare, 
căile de atac existente și accesul la 
programe care oferă asistență juridică, 
logistică, financiară și alte tipuri de 
asistență materială sau în natură.

Or. en

Justificare

Resortisanților țărilor terțe ar trebui să li se furnizeze în timp util informații adecvate în cazul 
în care un stat membru a decis să pună în aplicare o politică de returnare. Aceste modificări 
sunt în concordanță cu cele propuse la considerentul 4.

Amendamentul 176
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive 
să se creadă că acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară ar submina 
scopul unei proceduri de returnare, 
returnarea voluntară ar trebui să fie 
preferată returnării forțate și ar trebui 
acordat un termen corespunzător pentru 
plecarea voluntară, care să fie de 
maximum treizeci de zile, durata efectivă 
a acestuia fiind stabilită ținând seama în 
special de perspectiva returnării. Nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în cazul în care s-a 
evaluat că resortisanții țărilor terțe prezintă 
un risc de sustragere, au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă ori 
în mod vădit nefondată sau reprezintă un 
risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională. Ar trebui 

(13) Pentru a se asigura securitatea 
juridică, tratamentul egal al tuturor 
resortisanților țărilor terțe care așteaptă 
să fie repatriați și eficiența sistemelor de 
azil, returnarea forțată ar trebui să fie 
preferată returnării voluntare. În cazuri 
individuale excepționale, un stat membru 
suveran poate să opteze pentru un termen 
pentru plecarea voluntară. Nu ar trebui să 
se acorde un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul în care s-a evaluat că 
resortisanții țărilor terțe prezintă un risc de 
sustragere, au depus o cerere anterioară de 
ședere legală care a fost respinsă ca fiind 
de natură frauduloasă ori în mod vădit 
nefondată sau reprezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.
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prevăzută o extindere a termenului 
acordat pentru plecarea voluntară atunci 
când se apreciază că acest lucru este 
necesar din motive specifice ale unui caz 
individual.

Or. nl

Justificare

Pentru a se asigura securitatea juridică, tratamentul egal și eficiența sistemelor de azil, 
returnarea forțată ar trebui să devină opțiunea implicită.

Amendamentul 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive 
să se creadă că acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară ar submina 
scopul unei proceduri de returnare, 
returnarea voluntară ar trebui să fie 
preferată returnării forțate și ar trebui 
acordat un termen corespunzător pentru 
plecarea voluntară, care să fie de 
maximum treizeci de zile, durata efectivă 
a acestuia fiind stabilită ținând seama în 
special de perspectiva returnării . Nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în cazul în care s-a 
evaluat că resortisanții țărilor terțe prezintă 
un risc de sustragere, au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă 
ori în mod vădit nefondată sau reprezintă 
un risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională. Ar trebui 
prevăzută o extindere a termenului acordat 
pentru plecarea voluntară atunci când se 
apreciază că acest lucru este necesar din 
motive specifice ale unui caz individual.

(13) Returnarea voluntară ar trebui să fie 
preferată întotdeauna returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară. 
Statele membre ar trebui să poată decide 
să acorde un termen mai scurt pentru 
plecarea voluntară, de cel puțin șapte zile, 
și, în mod excepțional, să nu acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe reprezintă un risc real și actual pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională. Ar trebui prevăzută o 
extindere a termenului acordat pentru 
plecarea voluntară atunci când se apreciază 
că acest lucru este necesar din motive 
specifice ale unui caz individual.

Or. en
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Justificare

30 de zile par a fi un termen adecvat pentru a organiza o plecare voluntară. Cu toate acestea, 
în cazul unei exprimări explicite a nerespectării măsurilor legate de returnare aplicate în 
temeiul directivei sau a nerespectării unei măsuri care vizează prevenirea riscului de 
sustragere ori dacă resortisantul țării terțe prezintă un risc real și actual pentru ordinea 
publică, securitatea națională sau siguranța publică, acest termen ar putea fi scurtat la șapte 
zile. De asemenea, statele membre pot să nu acorde un termen pentru plecarea voluntară. 
Prezentul amendament este legat de articolul 9.

Amendamentul 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară , 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării . Nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe prezintă un risc de sustragere, au 
depus o cerere anterioară de ședere legală 
care a fost respinsă ca fiind de natură 
frauduloasă ori în mod vădit nefondată sau 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională. 
Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual.

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară, 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării. Nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe prezintă un risc de sustragere, au 
depus o cerere anterioară de ședere legală 
care a fost respinsă ca fiind de natură 
frauduloasă ori în mod vădit nefondată sau 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională. 
Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual, iar în cazul copiilor 
interesul superior al copilului ar trebui să 
fie luat în considerare cu prioritate într-o 
decizie de extindere.
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Or. en

Amendamentul 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară , 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării . Nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe prezintă un risc de sustragere, au 
depus o cerere anterioară de ședere legală 
care a fost respinsă ca fiind de natură 
frauduloasă ori în mod vădit nefondată sau 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională. 
Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual.

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară, 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării . Statele membre ar trebui să 
asigure că resortisanților țărilor terțe care, 
potrivit evaluării, prezintă un risc de 
sustragere, care au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă ori 
în mod vădit nefondată sau care reprezintă 
un risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională, în special 
din motive de terorism sau de infracțiuni 
grave, nu li se acordă un termen pentru 
plecarea voluntară. Ar trebui prevăzută o 
extindere a termenului acordat pentru 
plecarea voluntară atunci când se apreciază 
că acest lucru este necesar din motive 
specifice ale unui caz individual.

Or. en

Amendamentul 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară, 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării . Nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe prezintă un risc de sustragere, au 
depus o cerere anterioară de ședere legală 
care a fost respinsă ca fiind de natură 
frauduloasă ori în mod vădit nefondată 
sau reprezintă un risc pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau securitatea 
națională. Ar trebui prevăzută o extindere 
a termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual.

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară, 
care să fie de 30 de zile. În cazuri 
excepționale, se poate acorda un termen 
pentru plecarea voluntară, de minimum 15 
zile, după o evaluare individuală a 
perspectivei returnării voluntare. 
Termenul de minimum 15 zile se poate 
acorda numai în cazul în care s-a evaluat 
în mod individual, în conformitate cu lista 
exhaustivă de criterii obiective astfel cum 
este prevăzută de prezenta Directivă, că 
resortisanții țărilor terțe prezintă un risc de 
sustragere sau că au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă. Ar 
trebui prevăzută o extindere a termenului 
acordat pentru plecarea voluntară atunci 
când se apreciază că acest lucru este 
necesar din motive specifice ale unui caz 
individual.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 9, ar trebui să fie consolidate toate opțiunile 
pentru plecarea voluntară, inclusiv prin acordarea unui termen de 30 de zile pentru 
returnarea voluntară. Sunt posibile termene mai scurte în anumite condiții. Motivul introdus 
de Comisie întemeiat pe „ordinea publică, siguranța publică sau securitatea națională” 
pentru refuzul acordării unui termen pentru plecarea voluntară nu este suficient de specific și 
poate fi abordat în mod adecvat în conformitate cu dreptul penal și administrativ actual. Pare 
să nu existe niciun motiv valabil pentru a nu acorda nici posibilitatea plecării voluntare în 
cazul cererilor care se constată că sunt în mod vădit nefondate.

Amendamentul 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
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Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un 
termen corespunzător pentru plecarea 
voluntară, care să fie de maximum treizeci 
de zile, durata efectivă a acestuia fiind 
stabilită ținând seama în special de 
perspectiva returnării. Nu ar trebui să se 
acorde un termen pentru plecarea voluntară 
în cazul în care s-a evaluat că resortisanții 
țărilor terțe prezintă un risc de sustragere, 
au depus o cerere anterioară de ședere 
legală care a fost respinsă ca fiind de 
natură frauduloasă ori în mod vădit 
nefondată sau reprezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională. Ar trebui prevăzută o 
extindere a termenului acordat pentru 
plecarea voluntară atunci când se apreciază 
că acest lucru este necesar din motive 
specifice ale unui caz individual.

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen corespunzător 
pentru plecarea voluntară, care să fie de 
treizeci de zile, durata efectivă a acestuia 
fiind stabilită ținând seama în special de 
perspectiva returnării. Nu ar trebui să se 
acorde un termen pentru plecarea voluntară 
în cazul în care s-a evaluat că resortisanții 
țărilor terțe prezintă un risc de sustragere în 
sensul prezentei directive sau reprezintă un 
risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională, 
demonstrat în mod corespunzător fie 
printr-o sentință de condamnare, fie prin 
elemente care ar putea justifica 
aprecierea existenței unui pericol social. 
Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual.

Or. it

Amendamentul 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un 
termen corespunzător pentru plecarea 

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen corespunzător 
pentru plecarea voluntară, care să fie de 
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voluntară , care să fie de maximum treizeci 
de zile, durata efectivă a acestuia fiind 
stabilită ținând seama în special de 
perspectiva returnării . Nu ar trebui să se 
acorde un termen pentru plecarea voluntară 
în cazul în care s-a evaluat că resortisanții 
țărilor terțe prezintă un risc de sustragere, 
au depus o cerere anterioară de ședere 
legală care a fost respinsă ca fiind de 
natură frauduloasă ori în mod vădit 
nefondată sau reprezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională. Ar trebui prevăzută o 
extindere a termenului acordat pentru 
plecarea voluntară atunci când se apreciază 
că acest lucru este necesar din motive 
specifice ale unui caz individual.

maximum treizeci de zile, durata efectivă a 
acestuia fiind stabilită ținând seama în 
special de perspectiva returnării. Nu poate 
fi acordat un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul în care s-a evaluat că 
resortisanții țărilor terțe prezintă un risc de 
sustragere, au depus o cerere anterioară de 
ședere legală care a fost respinsă ca fiind 
de natură frauduloasă, în mod vădit 
nefondată ori inadmisibilă sau reprezintă 
un risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională. Ar trebui 
prevăzută o extindere a termenului acordat 
pentru plecarea voluntară atunci când se 
apreciază că acest lucru este necesar din 
motive specifice ale unui caz individual.

Or. fr

Amendamentul 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen 
corespunzător pentru plecarea voluntară, 
care să fie de maximum treizeci de zile, 
durata efectivă a acestuia fiind stabilită 
ținând seama în special de perspectiva 
returnării . Nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
în care s-a evaluat că resortisanții țărilor 
terțe prezintă un risc de sustragere, au 
depus o cerere anterioară de ședere legală 
care a fost respinsă ca fiind de natură 
frauduloasă ori în mod vădit nefondată sau 
reprezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională. 

(13) În cazul în care nu există motive să 
se creadă că acordarea unui termen pentru 
plecarea voluntară ar submina scopul unei 
proceduri de returnare, returnarea voluntară 
ar trebui să fie preferată returnării forțate și 
ar trebui acordat un termen corespunzător 
pentru plecarea voluntară, care să fie de 
maximum treizeci de zile, durata efectivă a 
acestuia fiind stabilită ținând seama în 
special de perspectiva returnării . Nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în cazul în care s-a 
evaluat că resortisanții țărilor terțe prezintă 
un risc de sustragere, au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă ori 
în mod vădit nefondată sau reprezintă un 
risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională. Se poate 
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Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual.

prevedea o extindere a termenului acordat 
pentru plecarea voluntară atunci când se 
apreciază că acest lucru este necesar din 
motive specifice ale unui caz individual.

Or. en

Amendamentul 184
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care nu există motive 
să se creadă că acordarea unui termen 
pentru plecarea voluntară ar submina 
scopul unei proceduri de returnare, 
returnarea voluntară ar trebui să fie 
preferată returnării forțate și ar trebui 
acordat un termen corespunzător pentru 
plecarea voluntară, care să fie de 
maximum treizeci de zile, durata efectivă 
a acestuia fiind stabilită ținând seama în 
special de perspectiva returnării . Nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în cazul în care s-a 
evaluat că resortisanții țărilor terțe prezintă 
un risc de sustragere, au depus o cerere 
anterioară de ședere legală care a fost 
respinsă ca fiind de natură frauduloasă 
ori în mod vădit nefondată sau reprezintă 
un risc pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională. Ar trebui 
prevăzută o extindere a termenului acordat 
pentru plecarea voluntară atunci când se 
apreciază că acest lucru este necesar din 
motive specifice ale unui caz individual.

(13) Dacă un stat membru decide să 
pună în aplicare o politică de returnare, 
returnarea voluntară ar trebui să fie 
preferată returnării forțate și ar trebui 
acordat un termen de șase luni pentru 
plecarea voluntară. Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a decide să 
nu acorde un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul în care s-a evaluat că 
resortisanții țărilor terțe prezintă un risc 
real, actual și bazat pe dovezi pentru 
siguranța publică sau securitatea națională. 
Ar trebui prevăzută o extindere a 
termenului acordat pentru plecarea 
voluntară atunci când se apreciază că acest 
lucru este necesar din motive specifice ale 
unui caz individual, inclusiv pentru copii 
în scopul finalizării studiilor, pentru 
femeile însărcinate în vederea nașterii, 
pentru victimele traficului de persoane 
care așteaptă să li se facă dreptate în timp 
ce cauza lor este în curs de soluționare, 
precum și pentru persoanele bolnave, care 
au nevoie de asistență medicală.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 9 privind plecarea voluntară.
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Amendamentul 185
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele 
de returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate 
de Consiliu.

eliminat

Or. nl

Justificare

Asistența acordată într-o țară terță este responsabilitatea țării respective. Ar trebui să fie 
impuse sancțiuni financiare țărilor terțe care nu doresc să coopereze pentru readmisia și 
reintegrarea propriilor cetățeni.

Amendamentul 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 

(14) În scopul promovării plecării 
voluntare, statele membre pot dispune de 
programe operaționale care să ofere o mai 
bună asistență și consiliere în materie de 
returnare, programe care pot include sprijin 
pentru reintegrare în țările terțe de 
returnare. Se poate ține seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
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reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

Ar trebui să se acorde asistență în materie 
de returnare voluntară, în conformitate 
cu reglementările naționale, care pot 
stabili condiții și motive de excludere 
pentru această asistență. 
Prezenta directivă nu stabilește dreptul 
general sau absolut al resortisanților 
țărilor terțe de a primi asistență pentru 
returnarea voluntară sau pentru 
reintegrare. 

Or. fr

Amendamentul 187
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere gestionarea cazurilor, o mai bună 
asistență și consiliere în materie de 
returnare, programe care ar trebui să 
includă sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu. Programele de returnare 
voluntară, de returnare voluntară asistată 
și de reintegrare sunt piloni esențiali ai 
politicii Uniunii în domeniul migrației și 
permit migranților să se întoarcă în mod 
uman, demn și pe bază de drepturi. 
Returnarea voluntară ar trebui permisă în 
toate etapele procedurii.

Or. en
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Amendamentul 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoș Tudorache, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care ar 
trebui să includă sprijin pentru reintegrare 
în țările terțe de returnare, care să fie 
adaptate la circumstanțele individuale și 
la perspectivele persoanei returnate, 
acordând atenție specială minorilor 
neînsoțiți, ținând seama de standardele 
comune privind programele de returnare 
voluntară asistată și de reintegrare 
elaborate de Comisie în cooperare cu 
statele membre și aprobate de Consiliu.

Or. en

Amendamentul 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care ar 
trebui să includă sprijin pentru reintegrare 
în țările terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
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cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Reintegrarea este un factor esențial pentru o returnare eficace și durabilă. Prezentul 
amendament este legat de articolul 14.

Amendamentul 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre ar trebui să 
dispună de programe operaționale care să 
ofere o mai bună asistență și consiliere în 
materie de returnare, programe care pot 
include sprijin pentru reintegrare în țările 
terțe de returnare, ținând seama de 
standardele comune privind programele de 
returnare voluntară asistată și de 
reintegrare elaborate de Comisie în 
cooperare cu statele membre și aprobate de 
Consiliu.

(14) În scopul promovării returnării 
voluntare, statele membre pot să dispună 
de programe operaționale care să ofere o 
mai bună asistență și consiliere în materie 
de returnare, programe care pot include 
sprijin pentru reintegrare în țările terțe de 
returnare, ținând seama de standardele 
comune privind programele de returnare 
voluntară asistată și de reintegrare 
elaborate de Comisie în cooperare cu 
statele membre și aprobate de Consiliu.

Or. en

Amendamentul 191
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) În conformitate cu Directiva 
2009/52/CE, statele membre trebuie să 
asigure existența unor mecanisme 
eficiente prin care resortisanții țărilor 
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terțe să poată depune plângeri împotriva 
angajatorilor lor. În conformitate cu 
Directiva 2012/29/UE, statele membre 
trebuie să ia măsuri pentru ca toate 
victimele criminalității să beneficieze de 
informații, asistență și protecție 
corespunzătoare și să poată lua parte la 
procedurile penale. În acest scop, ar 
trebui create mecanisme adecvate care să 
asigure justiția portabilă și accesul la 
mecanismele reparatorii, ca parte a 
programelor naționale de returnare, 
precum și accesul la justiție pentru 
aspecte legate de încălcări ale Directivei 
2009/52/CE sau ale Directivei 
2012/29/UE pe întreaga durată a 
procedurii de returnare, incluzând măsuri 
care să asigure accesul la justiție după 
întoarcerea în țara terță.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 14.

Amendamentul 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Statele membre se asigură că 
resortisanții țărilor terțe primesc 
informații privind procedura de returnare 
într-o limbă pe care o înțeleg. În cazul 
persoanelor vulnerabile, în special al 
minorilor neînsoțiți, aceste informații sunt 
furnizate într-un mod adaptat vârstei și 
capacității de înțelegere a minorului 
neînsoțit, inclusiv prin intermediul unui 
suport multimedia.

Or. it
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Amendamentul 193
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Ar trebui stabilit un set comun 
minim de garanții juridice cu privire la 
deciziile referitoare la returnare, care să 
garanteze protecția efectivă a intereselor 
persoanelor în cauză.

eliminat

Or. nl

Justificare

Statele membre suverane respectă statul de drept și tratatele internaționale, ținând seama, în 
același timp, de propriile lor circumstanțe sociale și economice. UE nu ar trebui să intervină 
în acest domeniu. Prezentul amendament este strâns legat de considerentul 4 referitor la 
suveranitatea statelor membre.

Amendamentul 194
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că se realizează o evaluare a 
vulnerabilității persoanelor implicate în 
proceduri de returnare. Printre factorii 
care cresc riscul de vulnerabilitate se 
numără: factori individuali precum 
vârsta, sexul, genul, statutul în societate, 
convingerile și atitudinile, caracteristicile 
emoționale, psihologice și cognitive, 
condiția fizică și mintală, factori casnici și 
familiali, factori comunitari, factori 
structurali sau factori situaționali.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 38 și la articolul 14.

Amendamentul 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre ar trebui să se 
asigure că persoanele care se confruntă 
cu proceduri de returnare nu exploatează 
cu intenție sau în mod fraudulos factori 
care ar putea fi considerați ca având 
potențialul de a le spori vulnerabilitatea.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar din motive legate de logica internă a textului, astfel cum a 
intenționat Comisia prin dispozițiile articolului 14 privind funcționarea efectivă și înființarea 
sistemelor naționale de gestionare a returnărilor.

Amendamentul 196
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele 
lungi pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o 

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace și, în orice 
caz, nu poate fi inferior unei durate de 30 
de zile.



PE658.738v01-00 54/367 AM\1214327RO.docx

RO

perioadă de maximum cinci zile pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare. Această 
dispoziție ar trebui să se aplice numai în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
devenit definitivă, inclusiv după un posibil 
control judiciar.

Or. it

Justificare

Sintagma timp suficient, fără stabilirea unei perioade maxime ca număr de zile, ar putea duce 
la practici divergente de natură a afecta drepturile în diferitele state membre. Acest 
amendament are legătură cu articolul 16.

Amendamentul 197
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele 
lungi pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o 
perioadă de maximum cinci zile pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare. Această 
dispoziție ar trebui să se aplice numai în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
devenit definitivă, inclusiv după un posibil 
control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace.

Or. en
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Justificare

Termenul maxim de cinci zile pentru introducerea unei căi de atac în cazul în care decizia de 
returnare este consecința unei decizii de respingere a unei cereri de azil ar trebui să fie 
eliminat. Un termen atât de scurt subminează eficacitatea în practică a căii de atac.

Amendamentul 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o 
perioadă de maximum cinci zile pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare. Această 
dispoziție ar trebui să se aplice numai în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
devenit definitivă, inclusiv după un posibil 
control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu articolul 16. Este necesar să se acorde resortisanților 
țărilor terțe un termen suficient pentru a introduce o cale de atac. În plus, raportoarea din 
umbră este împotriva existenței unor norme diferite pentru solicitanții de azil a căror cerere a 
fost respinsă, respectiv pentru migranții în situație neregulamentară.

Amendamentul 199
Nadine Morano

Propunere de directivă



PE658.738v01-00 56/367 AM\1214327RO.docx

RO

Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare trebuie să 
asigure accesul la o cale de atac eficace, 
ținând seama totodată de faptul că 
termenele lungi pot avea un efect negativ 
asupra procedurilor de returnare. Pentru a 
evita posibila utilizare abuzivă a drepturilor 
și a procedurilor, ar trebui acordată o 
perioadă de maximum două zile pentru 
introducerea în fața unei instanțe a unei 
căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare.

Or. fr

Amendamentul 200
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare.
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internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

Or. nl

Justificare

Textul original prevede o succesiune de căi de atac, creând un carusel judiciar. O decizie de 
îndepărtare implică respingerea unei cereri de protecție internațională. Aceste decizii ar 
trebui considerate ca fiind una singură, dând naștere unui singur drept la o cale de atac.

Amendamentul 201
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare, iar procedura 
căii de atac va trebui comunicată 
resortisanților țărilor terțe în termenul 
legal de contestație. Pentru a evita posibila 
utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

Or. ro

Amendamentul 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele 
lungi pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac în instanță 
împotriva deciziilor legate de returnare ar 
trebui să ofere timp suficient pentru a 
asigura accesul la o cale de atac eficace. Ar 
trebui să se acorde o perioadă maximă de 
30 de zile de la notificarea deciziei de 
returnare pentru a introduce o cale de atac 
împotriva deciziei respective. Pentru a 
evita posibila utilizare abuzivă a drepturilor 
și a procedurilor, ar trebui acordată o 
perioadă de maximum 15 zile pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare în urma unei 
decizii de respingere a unei cereri de 
protecție internațională care a devenit 
definitivă.

Or. it

Amendamentul 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
între 10 și 15 zile pentru introducerea unei 
căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
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aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

Or. en

Justificare

Perioada de cinci zile prevăzută în propunerea Comisiei este prea scurtă pentru a face uz în 
mod eficient de dreptul la o cale de atac. O perioadă între 10 și 15 zile este minimul necesar 
pentru a le permite persoanelor să decidă în cunoștință de cauză dacă doresc sau nu să 
introducă o cale de atac.

Amendamentul 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

(16) Termenul-limită pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor legate de returnare ar trebui să 
ofere timp suficient pentru a asigura 
accesul la o cale de atac eficace, ținând 
seama totodată de faptul că termenele lungi 
pot avea un efect negativ asupra 
procedurilor de returnare. Pentru a evita 
posibila utilizare abuzivă a drepturilor și a 
procedurilor, ar trebui acordată o perioadă 
de maximum trei zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare. Această dispoziție ar trebui să se 
aplice numai în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a devenit definitivă, 
inclusiv după un posibil control judiciar.

Or. fr

Amendamentul 205
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei 
decizii de returnare care se bazează pe o 
decizie de respingere a unei cereri de 
protecție internațională ce a făcut deja 
obiectul unei căi de atac judiciare efective 
ar trebui să fie introdusă înaintea unui 
singur grad de jurisdicție, întrucât o 
autoritate judiciară va fi examinat deja 
situația individuală a resortisantului țării 
terțe în cauză și va fi decis cu privire la 
aceasta în contextul procedurii de azil.

eliminat

Or. en

Amendamentul 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei 
decizii de returnare care se bazează pe o 
decizie de respingere a unei cereri de 
protecție internațională ce a făcut deja 
obiectul unei căi de atac judiciare efective 
ar trebui să fie introdusă înaintea unui 
singur grad de jurisdicție, întrucât o 
autoritate judiciară va fi examinat deja 
situația individuală a resortisantului țării 
terțe în cauză și va fi decis cu privire la 
aceasta în contextul procedurii de azil.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră consideră că obiectivul reformării nu este acela de a modifica 
organizarea jurisdicțiilor în statele membre și de a avea norme diferite pentru solicitanții de 
azil a căror cerere a fost respinsă și pentru migranții în situație neregulamentară. Acest 
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amendament este corelat cu articolul 16.

Amendamentul 207
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei decizii 
de returnare care se bazează pe o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională ce a făcut deja obiectul unei 
căi de atac judiciare efective ar trebui să fie 
introdusă înaintea unui singur grad de 
jurisdicție, întrucât o autoritate judiciară 
va fi examinat deja situația individuală a 
resortisantului țării terțe în cauză și va fi 
decis cu privire la aceasta în contextul 
procedurii de azil.

(17) Calea de atac împotriva unei decizii 
de returnare care se bazează pe o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională ce a făcut deja obiectul unei 
căi de atac judiciare efective ar trebui să fie 
declarată inadmisibilă.

Or. nl

Justificare

Deciziile de returnare reprezintă rezultatul logic al unei decizii de respingere a unei cereri de 
protecție internațională și ar trebui, prin urmare, să facă parte din același act administrativ. 
Astfel, dreptul la o a doua cale de atac este inutil.

Amendamentul 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei decizii 
de returnare care se bazează pe o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională ce a făcut deja obiectul unei 
căi de atac judiciare efective ar trebui să 
fie introdusă înaintea unui singur grad de 
jurisdicție, întrucât o autoritate judiciară 

(17) Calea de atac împotriva unei decizii 
de returnare care se bazează pe o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională ce a făcut deja obiectul unei 
căi de atac judiciare efective ar putea să fie 
introdusă înaintea unui singur grad de 
jurisdicție, numai atunci când o autoritate 
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va fi examinat deja situația individuală a 
resortisantului țării terțe în cauză și va fi 
decis cu privire la aceasta în contextul 
procedurii de azil.

judiciară va fi examinat deja situația 
individuală a resortisantului țării terțe în 
cauză și va fi decis cu privire la aceasta în 
contextul procedurii de azil, inclusiv o 
evaluare individuală a întregului domeniu 
de aplicare al principiului nereturnării în 
temeiul dreptului european și 
internațional.

Or. en

Justificare

Obligarea statelor membre să limiteze evaluarea la un singur nivel de jurisdicție ar împiedica 
efectiv statele membre să asigure un control jurisdicțional suplimentar, în cazul în care 
doresc să procedeze astfel. Prin urmare, restricționează în mod inutil posibilitățile statelor 
membre. Nu toate statele membre evaluează pe deplin aspectul returnării în temeiul acquis-
ului privind returnarea, în timpul procedurii de azil sau la luarea deciziei de respingere sau 
de încetare a șederii legale. Aceasta ar trebui să fie, astfel, o condiție prealabilă pentru a 
permite un singur nivel de jurisdicție.

Amendamentul 209
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei 
decizii de returnare care se bazează pe o 
decizie de respingere a unei cereri de 
protecție internațională ce a făcut deja 
obiectul unei căi de atac judiciare efective 
ar trebui să fie introdusă înaintea unui 
singur grad de jurisdicție, întrucât o 
autoritate judiciară va fi examinat deja 
situația individuală a resortisantului țării 
terțe în cauză și va fi decis cu privire la 
aceasta în contextul procedurii de azil.

(17) Pentru a facilita funcționarea 
instanțelor și pentru a evita tacticile de 
întârziere menite să obstrucționeze 
returnările, statele membre ar trebui să 
asigure limitarea, pe cât posibil, a 
introducerii căilor de atac împotriva 
deciziilor de returnare la un singur grad de 
jurisdicție, asigurând în același timp 
dreptul la o cale de atac efectivă.

Or. fr

Amendamentul 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud
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Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Calea de atac împotriva unei decizii 
de returnare care se bazează pe o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională ce a făcut deja obiectul unei 
căi de atac judiciare efective ar trebui să fie 
introdusă înaintea unui singur grad de 
jurisdicție, întrucât o autoritate judiciară va 
fi examinat deja situația individuală a 
resortisantului țării terțe în cauză și va fi 
decis cu privire la aceasta în contextul 
procedurii de azil.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează sintaxa.

Amendamentul 211
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Statele membre au competența de 
a menține calea de atac administrativă 
introdusă înaintea unei căi de atac în fața 
unei instanțe, cu condiția ca respectiva 
cale de atac administrativă să nu aducă 
atingere eficacității procedurii de 
returnare.

Or. fr

Amendamentul 212
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Propunere de directivă
Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Un organism care exercită o 
funcție judiciară ar trebui să fie 
considerată instanță dacă este stabilit prin 
lege, este permanent, independent și 
imparțial, dacă prevede o procedură 
contradictorie, dacă competența sa este 
obligatorie, dacă aplică normele de drept 
și dacă oferă garanțiile procedurale 
necesare.

Or. fr

Amendamentul 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 214
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

(18) Efectul unei decizii de returnare ar 
trebui să fie suspendat automat în cursul 
perioadei de introducere a unei căi de 
atac împotriva deciziei respective în primă 
instanță și, în cazul în care calea de atac a 
fost formulată în termen, pe perioada 
examinării căii de atac și până în 
momentul în care decizia cu privire la 
aceasta a fost adusă la cunoștința 
solicitantului, în special în cazurile în 
care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării. O cale de atac 
împotriva unei decizii de returnare ar trebui 
să aibă un efect suspensiv automat inclusiv 
atunci când există cauze pendinte în fața 
unei instanțe penale, pentru a permite 
accesul la justiție atât al victimelor, cât și 
al persoanelor suspectate.

Or. en

Amendamentul 215
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării. O cale de atac 
împotriva unei decizii de returnare este 
admisibilă numai dacă solicitantul a 
acceptat voluntar să fie luat în custodie 
publică securizată în așteptarea 
rezultatului căii de atac.

Or. nl

Justificare

Luarea în custodie publică securizată în timpul procedurilor de tratare a căilor de atac 
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previne introducerea căilor de atac numai pentru a prelungi procedura de azil și/sau pentru a 
se sustrage.

Amendamentul 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă 
întotdeauna un efect suspensiv automat, 
cu excepția cazurilor în care autoritățile 
judiciare au evaluat pe deplin principiul 
nereturnării și au constatat că nu există 
riscul ca acest principiu să fie încălcat.

Or. en

Justificare

Având în vedere caracterul ireversibil al încălcărilor drepturilor fundamentale în timpul și 
ulterior returnării, căile de atac ar trebui să aibă întotdeauna un efect suspensiv. În caz 
contrar, nu există nicio cale de atac eficace veritabilă. În plus, logica din propunerea 
Comisiei ar împovăra în mod inutil autoritățile statelor membre, întrucât necesitatea unui 
efect suspensiv ar trebui să fie evaluată în mod individual și separat.

Amendamentul 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare trebuie să aibă 
întotdeauna un efect suspensiv automat.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este corelat cu articolul 16. Efectul suspensiv este singura garanție a 
accesului la o cale de atac eficace.

Amendamentul 218
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat numai în cazurile 
în care există un risc de încălcare a 
principiului nereturnării.

(18) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare nu ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat.

Or. fr

Amendamentul 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 
ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

(19) Totuși, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a suspenda temporar 
o decizie de returnare, dacă se consideră 
necesar.
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Or. fr

Amendamentul 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei 
decizii de returnare în cazuri individuale 
din alte motive, fie la cererea 
resortisantului țării terțe în cauză, fie din 
oficiu, dacă se consideră necesar. Astfel 
de decizii ar trebui luate, de regulă, în 
termen de 48 de ore. Atunci când acest 
lucru este justificat de complexitatea 
cazului, autoritățile judiciare ar trebui să 
ia astfel de decizii fără întârzieri 
nejustificate.

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat.

Or. en

Amendamentul 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 

(19) Autoritățile judiciare ar trebui să 
poată suspenda executarea unei decizii de 
returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate fără întârzieri nejustificate.
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terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 
ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este legat de articolul 16. Raportoarea din umbră dorește să păstreze 
formularea din directiva anterioară.

Amendamentul 222
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 
ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

(19) Autoritățile judiciare ar trebui să 
poată suspenda executarea unei decizii de 
returnare în cazuri individuale în care 
principiul nereturnării este în joc și din 
alte motive, fie la cererea resortisantului 
țării terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 223
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
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Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 
ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

(19) În cazul unei decizii ulterioare de 
returnare, de exemplu în urma respingerii 
definitive a unei noi cereri de protecție 
internațională, autoritățile judiciare ar 
trebui să poată suspenda executarea unei 
decizii de returnare în cazuri individuale 
din alte motive, fie la cererea 
resortisantului țării terțe în cauză, fie din 
oficiu, dacă se consideră necesar. Astfel de 
decizii ar trebui luate fără întârzieri 
nejustificate.

Or. it

Justificare

Efectul suspensiv ar trebui să fie garantat și în urma unor noi decizii de returnare. Acest 
amendament are legătură cu articolul 16.

Amendamentul 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 

(19) În cazurile în care autoritățile 
judiciare au evaluat pe deplin principiul 
nereturnării și au constatat că nu există 
riscul ca acest principiu să fie încălcat, 
căile de atac împotriva unei decizii de 
returnare nu ar trebui să aibă un efect 
suspensiv automat. Autoritățile judiciare ar 
trebui să poată suspenda temporar 
executarea unei decizii de returnare în 
cazuri individuale din alte motive, fie la 
cererea resortisantului țării terțe în cauză, 
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ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

fie din oficiu, dacă se consideră necesar. 
Astfel de decizii ar trebui luate, de regulă, 
în termen de 48 de ore. Atunci când acest 
lucru este justificat de complexitatea 
cazului, autoritățile judiciare ar trebui să ia 
astfel de decizii fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Justificare

Având în vedere ireversibilitatea provocărilor la adresa drepturilor fundamentale în timpul și 
ulterior returnării, căile de atac au un efect suspensiv, cu excepția cazurilor în care se 
stabilește în mod clar că nu este în joc interdicția absolută a returnării. Ar trebui să li se 
acorde independență autorităților judiciare în stabilirea momentului în care este necesar să 
se suspende executarea unei decizii de returnare.

Amendamentul 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazurile în care nu este în joc 
principiul nereturnării, căile de atac 
împotriva unei decizii de returnare nu ar 
trebui să aibă un efect suspensiv automat. 
Autoritățile judiciare ar trebui să poată 
suspenda temporar executarea unei decizii 
de returnare în cazuri individuale din alte 
motive, fie la cererea resortisantului țării 
terțe în cauză, fie din oficiu, dacă se 
consideră necesar. Astfel de decizii ar 
trebui luate, de regulă, în termen de 48 de 
ore. Atunci când acest lucru este justificat 
de complexitatea cazului, autoritățile 
judiciare ar trebui să ia astfel de decizii 
fără întârzieri nejustificate.

(19) Căile de atac împotriva unei decizii 
de returnare nu ar trebui să aibă un efect 
suspensiv automat. Autoritățile judiciare ar 
trebui să poată suspenda temporar 
executarea unei decizii de returnare în 
cazuri individuale din alte motive, fie la 
cererea resortisantului țării terțe în cauză, 
fie din oficiu, dacă se consideră necesar. 
Astfel de decizii ar trebui luate, de regulă, 
în termen de 48 de ore. Atunci când acest 
lucru este justificat de complexitatea 
cazului, autoritățile judiciare ar trebui să ia 
astfel de decizii fără întârzieri nejustificate.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
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și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Aplicarea la nivel național a 
normelor privind dispozițiile prezentei 
directive referitoare la căile de atac și la 
efectul suspensiv ar trebui să se realizeze 
cu respectarea dreptului la o cale de atac 
efectivă, astfel cum se prevede la articolul 
47 din Carta drepturilor fundamentale.

Or. fr

Amendamentul 227
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei 
de returnare nu ar trebui suspendată în 
mod automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate 
înainte de emiterea deciziei de returnare 
aferente care face obiectul căii de atac, cu 
excepția cazului în care situația 
resortisantului țării terțe în cauză s-a 
modificat în mod semnificativ între timp.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei 
de returnare nu ar trebui suspendată în 
mod automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate 
înainte de emiterea deciziei de returnare 
aferente care face obiectul căii de atac, cu 
excepția cazului în care situația 
resortisantului țării terțe în cauză s-a 
modificat în mod semnificativ între timp.

eliminat

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este legat de articolul 16. Evaluarea riscului de încălcare a 
principiului nereturnării nu este întotdeauna realizată. În plus, procedura de azil nu este 
legată de procedura de returnare. Este necesar să existe două proceduri diferite și să se 
protejeze garanții în cadrul amândurora.

Amendamentul 229
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
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întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate 
înainte de emiterea deciziei de returnare 
aferente care face obiectul căii de atac, cu 
excepția cazului în care situația 
resortisantului țării terțe în cauză s-a 
modificat în mod semnificativ între timp.

întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja sau calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată.

Or. nl

Justificare

Evaluarea unui risc de încălcare a principiul nereturnării este luată în considerare pe tot 
parcursul procedurii de azil. În cazul exercitării unei căi de atac judiciare, riscul respectiv a 
fost deja evaluat.

Amendamentul 230
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate înainte 
de emiterea deciziei de returnare aferente 
care face obiectul căii de atac, cu excepția 
cazului în care situația resortisantului 
țării terțe în cauză s-a modificat în mod 
semnificativ între timp.

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate înainte 
de emiterea deciziei de returnare aferente 
care face obiectul căii de atac.
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Amendamentul 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate înainte 
de emiterea deciziei de returnare aferente 
care face obiectul căii de atac, cu excepția 
cazului în care situația resortisantului țării 
terțe în cauză s-a modificat în mod 
semnificativ între timp.

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazul în care calea de atac 
judiciară a fost efectiv exercitată în cadrul 
procedurii de azil desfășurate înainte de 
emiterea deciziei de returnare aferente care 
face obiectul căii de atac, cu excepția 
cazului în care situația resortisantului țării 
terțe în cauză s-a modificat în mod 
semnificativ între timp.

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea (20) Pentru a îmbunătăți eficacitatea 
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procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
riscului de încălcare a principiului 
nereturnării a avut loc deja, iar calea de 
atac judiciară a fost efectiv exercitată în 
cadrul procedurii de azil desfășurate înainte 
de emiterea deciziei de returnare aferente 
care face obiectul căii de atac, cu excepția 
cazului în care situația resortisantului țării 
terțe în cauză s-a modificat în mod 
semnificativ între timp.

procedurilor de returnare și a evita 
întârzierile nejustificate și, în același timp, 
fără a afecta drepturile resortisanților 
țărilor terțe în cauză, executarea deciziei de 
returnare nu ar trebui suspendată în mod 
automat în cazurile în care evaluarea 
deplină a riscului de încălcare a 
principiului nereturnării, în temeiul 
dreptului european și internațional, a avut 
loc deja, iar calea de atac judiciară a fost 
efectiv exercitată în cadrul procedurii de 
azil desfășurate înainte de emiterea deciziei 
de returnare aferente care face obiectul căii 
de atac, cu excepția cazului în care situația 
resortisantului țării terțe în cauză s-a 
modificat între timp.

Or. en

Justificare

Executarea deciziei de returnare poate fi suspendată numai dacă s-a găsit domeniul de 
aplicare deplin al interdicției returnării. Introducerea cerinței cu privire la o „schimbare 
semnificativă” le încredințează autorităților judiciare o sarcină prea mare și riscă să 
conducă la situații în care cazurile individuale nu sunt evaluate în mod corespunzător, 
determinând astfel posibile încălcări ireversibile ale principiului nereturnării.

Amendamentul 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La cerere, ar trebui să se pună la 
dispoziția celor care nu dispun de 
suficiente resurse asistența judiciară 
necesară. Legislațiile naționale ar trebui să 
stabilească o listă a situațiilor, în care 
asistența judiciară trebuie să fie 
considerată ca fiind necesară.

(21) Ar trebui să se pună la dispoziția 
celor care nu dispun de suficiente resurse 
asistența judiciară necesară, cu titlu 
gratuit. Legislațiile naționale ar trebui să 
stabilească asistența judiciară.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este corelat cu articolul 7. Este una dintre cele mai importante 
componente ale accesului la informații și ale drepturilor resortisanților țărilor terțe.

Amendamentul 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La cerere, ar trebui să se pună la 
dispoziția celor care nu dispun de 
suficiente resurse asistența judiciară 
necesară. Legislațiile naționale ar trebui să 
stabilească o listă a situațiilor în care 
asistența judiciară trebuie să fie considerată 
ca fiind necesară.

(21) Ar trebui să se pună la dispoziția 
celor care nu dispun de suficiente resurse 
asistența judiciară necesară, la cererea 
expresă a acestora. Legislațiile 
naționale ar trebui să stabilească o listă a 
situațiilor în care asistența judiciară trebuie 
să fie considerată ca fiind necesară.

Or. fr

Amendamentul 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La cerere, ar trebui să se pună la 
dispoziția celor care nu dispun de 
suficiente resurse asistența judiciară 
necesară. Legislațiile naționale ar trebui să 
stabilească o listă a situațiilor, în care 
asistența judiciară trebuie să fie considerată 
ca fiind necesară.

(21) La cerere, ar trebui să se pună la 
dispoziția celor care nu dispun de 
suficiente resurse asistența judiciară 
gratuită necesară. Legislațiile naționale ar 
trebui să stabilească o listă a situațiilor, în 
care asistența judiciară trebuie să fie 
considerată ca fiind necesară.

Or. it

Amendamentul 236
Anne-Sophie Pelletier



PE658.738v01-00 78/367 AM\1214327RO.docx

RO

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) La cerere, ar trebui să se pună la 
dispoziția celor care nu dispun de 
suficiente resurse asistența judiciară 
necesară. Legislațiile naționale ar trebui 
să stabilească o listă a situațiilor, în care 
asistența judiciară trebuie să fie 
considerată ca fiind necesară.

(21) Ar trebui să se pună la dispoziția 
celor care nu dispun de suficiente resurse 
asistență judiciară, cu titlu gratuit. 
Legislațiile naționale ar trebui să 
stabilească modalitățile de acces la 
asistența judiciară.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse 
la considerentul 40 privind măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare eficace a 
prezentei directive, la articolul 7, care prevede dreptul resortisanților țărilor terțe de a fi 
informați în timpul procedurilor de returnare, și la articolul 14 privind gestionarea 
returnărilor.

Amendamentul 237
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Ar trebui abordată situația 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, dar care nu pot face încă 
obiectul unei îndepărtări. Condițiile de 
bază de subzistență ale acestora ar trebui 
definite în conformitate cu legislația 
națională. Pentru a putea demonstra 
situația specială în care se află în cazul 
unor verificări sau controale 
administrative, acestor persoane ar trebui 
să li se furnizeze o confirmare scrisă a 
situației lor. Statele membre ar trebui să 
dispună de o mare libertate în ceea ce 
privește forma și formatul confirmării 
scrise și ar trebui să o poată include în 
deciziile lor referitoare la returnare 

(22) Resortisanții țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală, dar care nu pot 
face încă obiectul unei îndepărtări, ar 
trebui luați în custodie publică securizată 
în așteptarea repatrierii, astfel încât să li 
se poată asigura condițiile de bază de 
subzistență, iar sistemul de azil să poată să 
funcționeze în mod echitabil și eficient.
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adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. nl

Justificare

Prezentul amendament este indisolubil legat de considerentul 18, care prevede că solicitanții 
care așteaptă soluționarea căilor de atac introduse trebuie să fie luați în custodie publică 
securizată.

Amendamentul 238
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Ar trebui abordată situația 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, dar care nu pot face 
încă obiectul unei îndepărtări. Condițiile 
de bază de subzistență ale acestora ar 
trebui definite în conformitate cu legislația 
națională. Pentru a putea demonstra situația 
specială în care se află în cazul unor 
verificări sau controale administrative, 
acestor persoane ar trebui să li se furnizeze 
o confirmare scrisă a situației lor. Statele 
membre ar trebui să dispună de o mare 
libertate în ceea ce privește forma și 
formatul confirmării scrise și ar trebui să o 
poată include în deciziile lor referitoare la 
returnare adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă.

(22) Ar trebui abordată în orice caz 
situația resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere neregulamentară. 
Condițiile adecvate și demne de 
subzistență ale acestora ar trebui definite în 
conformitate cu legislația națională, în 
timp ce statele membre ar trebui să 
analizeze posibilitatea de a le regulariza 
pe baza legăturilor existente ale acestora 
cu statul membru. Pentru a putea 
demonstra situația specială în care se află 
în cazul unor verificări sau controale 
administrative, acestor persoane ar trebui 
să li se furnizeze o confirmare scrisă a 
situației lor. Statele membre ar trebui să 
dispună de o mare libertate în ceea ce 
privește forma și formatul confirmării 
scrise și ar trebui să o poată include în 
deciziile lor referitoare la returnare 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 4.
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Amendamentul 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Ar trebui abordată situația 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală, dar care nu pot face încă 
obiectul unei îndepărtări. Condițiile de 
bază de subzistență ale acestora ar trebui 
definite în conformitate cu legislația 
națională. Pentru a putea demonstra situația 
specială în care se află în cazul unor 
verificări sau controale administrative, 
acestor persoane ar trebui să li se furnizeze 
o confirmare scrisă a situației lor. Statele 
membre ar trebui să dispună de o mare 
libertate în ceea ce privește forma și 
formatul confirmării scrise și ar trebui să o 
poată include în deciziile lor referitoare la 
returnare adoptate în conformitate cu 
prezenta directivă.

(22) Ar trebui abordată situația 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară, dar care nu 
pot face încă obiectul unei îndepărtări. 
Condițiile de bază de subzistență ale 
acestora ar trebui definite în conformitate 
cu legislația națională. Pentru a putea 
demonstra situația specială în care se află 
în cazul unor verificări sau controale 
administrative, acestor persoane ar trebui 
să li se furnizeze o confirmare scrisă a 
situației lor. Statele membre ar trebui să 
dispună de o mare libertate în ceea ce 
privește forma și formatul confirmării 
scrise și ar trebui să o poată include în 
deciziile lor referitoare la returnare 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 240
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Folosirea măsurilor coercitive ar 
trebui să facă în mod expres obiectul 

(23) Folosirea măsurilor coercitive ar 
trebui să fie interzisă. În cazul în care 
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principiilor proporționalității și eficienței 
în privința mijloacelor adoptate și a 
obiectivelor urmărite. Ar trebui stabilite 
garanții minime pentru desfășurarea 
returnării forțate, având în vedere Decizia 
2004/573/CE a Consiliului13 . Statele 
membre ar trebui să poată recurge la 
diverse posibilități de supraveghere a 
returnării forțate.

statele membre adoptă astfel de măsuri, 
acestea ar trebui să facă în mod expres 
obiectul principiilor proporționalității și 
necesității.

_________________
13 Decizia 2004/573/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind organizarea de 
zboruri comune pentru expulzarea de pe 
teritoriul a două sau mai multe state 
membre a resortisanților țărilor terțe care 
fac obiectul măsurilor individuale de 
expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28).

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele la considerentul 4.

Amendamentul 241
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Efectelor măsurilor naționale de 
returnare ar trebui să li se confere o 
dimensiune europeană prin stabilirea 
unei interdicții de intrare care să nu 
permită intrarea și șederea pe teritoriul 
tuturor statelor membre. Durata 
interdicției de intrare ar trebui stabilită 
ținând seama, în mod adecvat, de toate 
circumstanțele specifice fiecărui caz și în 
mod normal nu ar trebui să depășească 
cinci ani. În acest context, ar trebui să se 
țină seama în special de faptul că 
resortisantul în cauză al țării terțe a făcut 
deja obiectul mai multor decizii de 

eliminat
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returnare sau ordine de îndepărtare sau a 
intrat pe teritoriul unui stat membru pe 
durata interdicției de intrare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele la considerentul 4.

Amendamentul 242
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Efectelor măsurilor naționale de 
returnare ar trebui să li se confere o 
dimensiune europeană prin stabilirea unei 
interdicții de intrare care să nu permită 
intrarea și șederea pe teritoriul tuturor 
statelor membre. Durata interdicției de 
intrare ar trebui stabilită ținând seama, în 
mod adecvat, de toate circumstanțele 
specifice fiecărui caz și în mod normal nu 
ar trebui să depășească cinci ani. În acest 
context, ar trebui să se țină seama în 
special de faptul că resortisantul în cauză al 
țării terțe a făcut deja obiectul mai multor 
decizii de returnare sau ordine de 
îndepărtare sau a intrat pe teritoriul unui 
stat membru pe durata interdicției de 
intrare.

(24) Efectelor măsurilor naționale de 
returnare ar trebui să li se confere o 
dimensiune europeană prin stabilirea unei 
interdicții de intrare care să nu permită 
intrarea și șederea pe teritoriul tuturor 
statelor membre. Durata interdicției de 
intrare ar trebui stabilită ținând seama, în 
mod adecvat, de toate circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având o durată 
minimă de 20 de ani. În acest context, ar 
trebui să se țină seama în special de 
circumstanțele agravante, și anume, de 
faptul că resortisantul în cauză al țării terțe 
a făcut deja obiectul mai multor decizii de 
returnare sau ordine de îndepărtare sau a 
intrat pe teritoriul unui stat membru pe 
durata interdicției de intrare.

Or. nl

Justificare

Prezentul amendament este legat de considerentul 14 referitor la reintegrarea resortisanților 
țărilor terțe. Prevenirea unei a doua sau a treia încercări, efectuate imediat după prima, 
contribuie la reintegrare.

Amendamentul 243
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Efectelor măsurilor naționale de 
returnare ar trebui să li se confere o 
dimensiune europeană prin stabilirea unei 
interdicții de intrare care să nu permită 
intrarea și șederea pe teritoriul tuturor 
statelor membre. Durata interdicției de 
intrare ar trebui stabilită ținând seama, în 
mod adecvat, de toate circumstanțele 
specifice fiecărui caz și în mod normal nu 
ar trebui să depășească cinci ani. În acest 
context, ar trebui să se țină seama în 
special de faptul că resortisantul în cauză al 
țării terțe a făcut deja obiectul mai multor 
decizii de returnare sau ordine de 
îndepărtare sau a intrat pe teritoriul unui 
stat membru pe durata interdicției de 
intrare.

(24) Efectelor măsurilor naționale de 
returnare ar trebui să li se confere o 
dimensiune europeană prin stabilirea unei 
interdicții de intrare care să nu permită 
intrarea și șederea pe teritoriul tuturor 
statelor membre. Durata interdicției de 
intrare ar trebui stabilită ținând seama, în 
mod adecvat, de toate circumstanțele 
specifice fiecărui caz și în mod normal nu 
ar trebui să depășească zece ani. În acest 
context, ar trebui să se țină seama în 
special de faptul că resortisantul în cauză al 
țării terțe a făcut deja obiectul mai multor 
decizii de returnare sau ordine de 
îndepărtare sau a intrat pe teritoriul unui 
stat membru pe durata interdicției de 
intrare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament decurge din amendamentul 1, care vizează stabilirea unei politici 
europene mai echilibrate în domeniul migrației.

Amendamentul 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele 
externe, se detectează un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală, poate fi oportun să i se impună o 
interdicție de intrare pentru a preveni 
reintrarea pe viitor și, prin urmare, să se 

eliminat
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reducă riscurile imigrației ilegale. Dacă 
acest lucru se justifică, în urma unei 
evaluări individuale și cu aplicarea 
principiului proporționalității, autoritatea 
competentă poate impune o interdicție de 
intrare fără a emite o decizie de returnare, 
pentru a evita amânarea plecării 
resortisantului țării terțe în cauză.

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră nu înțelege relevanța acestui amendament. Pedepsirea persoanelor 
care pleacă voluntar din UE pare să fie contraproductivă. Acest amendament are legătură cu 
amendamentul la articolul 13.

Amendamentul 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele 
externe, se detectează un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală, poate fi oportun să i se impună o 
interdicție de intrare pentru a preveni 
reintrarea pe viitor și, prin urmare, să se 
reducă riscurile imigrației ilegale. Dacă 
acest lucru se justifică, în urma unei 
evaluări individuale și cu aplicarea 
principiului proporționalității, autoritatea 
competentă poate impune o interdicție de 
intrare fără a emite o decizie de returnare, 
pentru a evita amânarea plecării 
resortisantului țării terțe în cauză.

eliminat

Or. en

Justificare

Această potențială interdicție de intrare ar putea submina dorința resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație neregulamentară de a pleca în mod voluntar. De fapt, ei ar putea să fie mai 
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puțin dispuși să plece dacă ar ști că există riscul aplicării unei interdicții de intrare, 
împreună cu toate consecințele acesteia.

Amendamentul 246
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele 
externe, se detectează un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală, poate fi oportun să i se impună o 
interdicție de intrare pentru a preveni 
reintrarea pe viitor și, prin urmare, să se 
reducă riscurile imigrației ilegale. Dacă 
acest lucru se justifică, în urma unei 
evaluări individuale și cu aplicarea 
principiului proporționalității, autoritatea 
competentă poate impune o interdicție de 
intrare fără a emite o decizie de returnare, 
pentru a evita amânarea plecării 
resortisantului țării terțe în cauză.

(25) Nu ar trebui să se impună 
niciodată interdicții de intrare numai 
pentru motivul șederii neregulamentare a 
persoanei în cauză.

Or. en

Amendamentul 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, poate fi 
oportun să i se impună o interdicție de 
intrare pentru a preveni reintrarea pe viitor 
și, prin urmare, să se reducă riscurile 

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, este 
necesar să i se impună o interdicție de 
intrare pentru a preveni reintrarea pe viitor 
și, prin urmare, să se reducă riscurile 
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imigrației ilegale. Dacă acest lucru se 
justifică, în urma unei evaluări 
individuale și cu aplicarea principiului 
proporționalității, autoritatea competentă 
poate impune o interdicție de intrare fără a 
emite o decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului țării terțe 
în cauză.

imigrației ilegale. Autoritatea competentă 
impune o interdicție de intrare fără a emite 
o decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului țării terțe 
în cauză.

Or. fr

Amendamentul 248
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, poate fi 
oportun să i se impună o interdicție de 
intrare pentru a preveni reintrarea pe viitor 
și, prin urmare, să se reducă riscurile 
imigrației ilegale. Dacă acest lucru se 
justifică, în urma unei evaluări 
individuale și cu aplicarea principiului 
proporționalității, autoritatea competentă 
poate impune o interdicție de intrare fără a 
emite o decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului țării terțe 
în cauză.

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, poate fi 
oportun să i se impună o interdicție de 
intrare pentru a preveni reintrarea pe viitor 
și, prin urmare, să se reducă riscurile 
imigrației ilegale. Dacă acest lucru se 
justifică, autoritatea competentă poate 
impune o interdicție de intrare fără a emite 
o decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului țării terțe 
în cauză.

Or. fr

Amendamentul 249
Milan Uhrík

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, poate fi 
oportun să i se impună o interdicție de 
intrare pentru a preveni reintrarea pe viitor 
și, prin urmare, să se reducă riscurile 
imigrației ilegale. Dacă acest lucru se 
justifică, în urma unei evaluări individuale 
și cu aplicarea principiului 
proporționalității, autoritatea competentă 
poate impune o interdicție de intrare fără a 
emite o decizie de returnare, pentru a evita 
amânarea plecării resortisantului țării terțe 
în cauză.

(25) În cazul în care, în timpul 
controalelor la ieșire la frontierele externe, 
se detectează un resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală, i se va 
impune o interdicție de intrare pentru a 
preveni reintrarea pe viitor și, prin urmare, 
să se reducă riscurile imigrației ilegale. 
Dacă acest lucru se justifică, în urma unei 
evaluări individuale și cu aplicarea 
principiului proporționalității, autoritatea 
competentă poate impune o interdicție de 
intrare fără a emite o decizie de returnare, 
pentru a evita amânarea plecării 
resortisantului țării terțe în cauză.

Or. sk

Amendamentul 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să facă 
obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. Luarea 
în custodie publică este justificată numai 
pentru pregătirea returnării sau în 
efectuarea procesului de îndepărtare și dacă 
aplicarea unor măsuri mai puțin coercitive 
nu ar fi suficientă.

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să fie 
considerată o măsură de ultimă instanță 
și facă obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. 
Măsurile alternative de luare în custodie 
publică ar trebui puse în aplicare cu 
prioritate. Luarea în custodie publică a 
minorilor neînsoțiți sau a familiilor cu 
minori nu ar trebui să fie niciodată 
posibilă. Luarea în custodie publică este 
justificată numai pentru pregătirea 
returnării sau în efectuarea procesului de 
îndepărtare și dacă aplicarea unor măsuri 
mai puțin coercitive nu ar fi suficientă.

Or. it
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Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind legat în mod intrinsec de amendamentele depuse la 
considerentele 28, 29 și 30 și la articolele 18, 19 și 20 din prezenta directivă.

Amendamentul 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să facă 
obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. Luarea 
în custodie publică este justificată numai 
pentru pregătirea returnării sau în 
efectuarea procesului de îndepărtare și 
dacă aplicarea unor măsuri mai puțin 
coercitive nu ar fi suficientă.

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să facă 
obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. Totuși, 
având în vedere situația de ilegalitate în 
care se află persoanele vizate de 
procedura de returnare, folosirea luării în 
custodie publică trebuie să rămână un 
instrument la dispoziția statelor membre 
în orice moment.

Or. fr

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 
18 alineatul (5) și articolului 22 alineatul (7) al doilea paragraf.

Amendamentul 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să facă 
obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. Luarea 

(27) Folosirea luării în custodie publică 
în scopul îndepărtării ar trebui să fie 
limitată, să fie utilizată întotdeauna în 
ultimă instanță și să facă obiectul aplicării 
principiului proporționalității în privința 
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în custodie publică este justificată numai 
pentru pregătirea returnării sau în 
efectuarea procesului de îndepărtare și dacă 
aplicarea unor măsuri mai puțin coercitive 
nu ar fi suficientă.

mijloacelor utilizate și a obiectivelor 
urmărite. Luarea în custodie publică este 
justificată numai pentru pregătirea 
returnării sau în efectuarea procesului de 
îndepărtare și dacă aplicarea unor măsuri 
mai puțin coercitive nu ar fi suficientă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu articolul 18. Luarea în custodie publică nu ar trebui să fie 
niciodată automată, în special întrucât s-a dovedit că este mai dăunătoare și mai puțin 
eficace.

Amendamentul 253
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Folosirea luării în custodie 
publică în scopul îndepărtării ar trebui să 
facă obiectul aplicării principiului 
proporționalității în privința mijloacelor 
utilizate și a obiectivelor urmărite. Luarea 
în custodie publică este justificată numai 
pentru pregătirea returnării sau în 
efectuarea procesului de îndepărtare și 
dacă aplicarea unor măsuri mai puțin 
coercitive nu ar fi suficientă.

(27) Privarea de libertate ar trebui să fie 
evitată și, în orice caz, nu ar trebui să se 
aplice niciodată în spații închise. În cazul 
în care un stat membru alege să pună în 
aplicare o politică de returnare, ar trebui 
să se pună în aplicare întotdeauna 
alternative la luarea în custodie publică, în 
special modele neprivative de libertate, 
bazate pe angajarea în comunitate.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru că este indisolubil legat de amendamentele depuse 
la articolul 18 privind luarea în custodie publică, la considerentul 28 și la articolul 18.

Amendamentul 254
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
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Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

(28) Pentru a garanta că statele 
membre care aleg să pună în aplicare o 
politică de returnare respectă garanțiile 
privind drepturile fundamentale, prezenta 
directivă ar trebui să oblige aceste state 
membre să prevadă alternative la luarea în 
custodie publică și să stabilească motive 
exhaustive și bazate pe drepturi pentru 
luarea în custodie publică excepțională a 
unui resortisant al unei țări terțe ca parte 
a procedurii de returnare și să excludă în 
mod sistematic luarea în custodie publică 
în spații închise. Luarea în custodie 
publică nu ar trebui să fie impusă 
niciodată persoanelor vulnerabile. 
Întrucât luarea în custodie publică are un 
impact fizic și psihologic deosebit de 
dăunător asupra copiilor, indiferent dacă 
sunt neînsoțiți sau separați de familiile lor 
ori împreună cu acestea, copiii nu ar 
trebui luați în custodie publică și nici 
părinții acestora sau îngrijitorii principali 
autorizați prin cutumă care însoțesc 
copiii. Luarea în custodie publică nu este 
niciodată în interesul superior al 
copilului.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse 
la considerentele 27 și 40 și la articolul 18.

Amendamentul 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională. 
Copiii, atât cei însoțiți sau separați, cât și 
cei care sunt împreună cu familiile lor, nu 
trebuie să fie luați în custodie publică, iar 
statele membre trebuie să asigure 
alternative adecvate la luarea în custodie 
publică, în conformitate cu Declarația de 
la New York pentru refugiați și migranți 
din 19 septembrie 2016.

Or. en

Amendamentul 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională, 
în special dacă acesta face parte dintr-o 
rețea teroristă sau de criminalitate gravă. 
Această măsură ar trebui să se aplice, de 
asemenea, în cazul minorilor cu vârsta 
cuprinsă între 16 și 18 ani, care au comis 
infracțiuni în mod repetat, dovedindu-și 
astfel refuzul de a respecta legea.

Or. en
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Amendamentul 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

(28) Luarea în custodie publică poate fi 
impusă, în urma unei evaluări individuale a 
fiecărui caz, dacă există un risc de 
sustragere, dacă resortisantul țării terțe 
evită sau împiedică pregătirea returnării 
sau procesul de îndepărtare.

Or. en

Justificare

Impunerea luării în custodie publică nu ar trebui să devină obligatorie pentru statele 
membre, deși ar trebui să fie posibilă. Întrucât este costisitoare, atât pentru statele membre, 
cât și pentru resortisanții țărilor terțe, din punct de vedere financiar și în ceea ce privește 
drepturile fundamentale, utilizarea luării în custodie publică nu ar trebui să fie opțiunea 
implicită. Noul motiv introdus de Comisie nu este suficient de specific și poate fi abordat în 
mod adecvat în conformitate cu dreptul penal și administrativ actual.

Amendamentul 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere sau dacă resortisantul 
țării terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.
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siguranța publică sau securitatea națională.

Or. en

Justificare

Potrivit ONG-urilor și organizațiilor internaționale, nu există dovezi care să arate că cu cât 
este mai lungă perioada de luare în custodie publică, cu atât sunt mai ridicate ratele de 
returnare eficace. Prezentul amendament este legat de articolul 18.

Amendamentul 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, în sensul prezentei 
directive, sau dacă resortisantul țării terțe 
în cauză prezintă un risc pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. it

Amendamentul 260
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă întotdeauna sub rezerva unei 
evaluări individuale a fiecărui caz, dacă 
există un risc de sustragere, dacă 
resortisantul țării terțe evită sau împiedică 
pregătirea returnării sau procesul de 
îndepărtare sau dacă resortisantul țării terțe 
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prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

în cauză prezintă un risc pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. fr

Amendamentul 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă dacă există un risc de 
sustragere, dacă resortisantul țării terțe nu 
cooperează în toate etapele procesului de 
îndepărtare, dacă acesta evită sau 
împiedică pregătirea returnării sau procesul 
de îndepărtare sau dacă resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. fr

Justificare

Lipsa frontierelor naționale în spațiul Schengen face necesară luarea în custodie publică 
obligatorie a resortisanților țărilor terțe care nu cooperează pe deplin, pentru a evita 
deplasările secundare neautorizate către alte state membre și pentru a contribui la aplicarea 
efectivă a deciziilor de returnare. Aceasta este, de altfel, o măsură ce urmărește să 
descurajeze potențialii imigranți în situație neregulamentară, care știu că vor fi luați în mod 
sistematic în custodie publică.

Amendamentul 262
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie impusă, în urma unei evaluări 
individuale a fiecărui caz, dacă există un 
risc de sustragere, dacă resortisantul țării 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare sau 
dacă resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(28) Luarea în custodie publică ar trebui 
să fie opțiunea implicită, mai ales dacă 
există un risc de sustragere, dacă 
resortisantul țării terțe evită sau împiedică 
pregătirea returnării sau procesul de 
îndepărtare sau dacă resortisantul țării terțe 
în cauză prezintă un risc pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. nl

Justificare

Luarea în custodie publică ar trebui să fie regula, iar această regulă ar trebui să fie aplicată 
în special în cazul în care solicitantul în cauză nu este cooperant.

Amendamentul 263
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În vederea combaterii traficului de 
copii și a recunoașterii frauduloase a 
acestora, atunci când legislația națională 
prevede luarea în custodie publică a 
minorilor, doar interesul superior al 
copilului nu poate justifica renunțarea la 
plasarea acestuia în custodie publică, 
indiferent dacă este vorba despre copilul 
însuși, despre familia sa ori despre cei din 
anturajul său.

Or. fr

Amendamentul 264
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 29
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să 
poată fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare.

(29) Având în vedere faptul că luarea în 
custodie publică ar putea fi dispusă de o 
autoritate administrativă sau judiciară și 
că ar putea fi justificată numai în cazul în 
care există un risc de sustragere, bazat pe 
dovezi și stabilit în urma unei evaluări 
individuale, autoritatea judiciară ar trebui 
să efectueze, într-un termen rezonabil, 
controale judiciare periodice cu privire la 
necesitatea și la proporționalitatea luării 
în custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe, în fiecare caz în parte. Perioada 
maximă de luare în custodie publică ar 
trebui să fie de două săptămâni și să poată 
fi prelungită cel mult o dată, pentru o 
perioadă suplimentară de până la două 
săptămâni, în cazul în care acest lucru se 
dovedește a fi necesar și proporțional, cu 
scopul de a finaliza cu succes procedurile 
de returnare, fără a aduce atingere 
măsurilor de salvgardare stabilite care 
garantează faptul că luarea în custodie 
publică este bazată pe drepturi și nu este 
arbitrară.

Or. en

Amendamentul 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 

(29) Ar trebui stabilită o perioadă 
maximă de luare în custodie publică de trei 
luni, cu scopul de a acorda suficient timp 
pentru finalizarea cu succes a procedurilor 
de returnare, fără a aduce atingere 
măsurilor de salvgardare stabilite care 
garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
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a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare. 
Această perioadă nu poate fi prelungită, 
cu excepția a două prelungiri cu câte o 
perioadă de până la trei luni, fiecare după 
controlul judiciar și numai în cazurile în 
care, în ciuda tuturor eforturilor 
rezonabile depuse de autoritățile statelor 
membre, este probabil ca operațiunea de 
îndepărtare să dureze mai mult timp din 
cauza lipsei de cooperare din partea 
resortisantului țării terțe în cauză.

Or. en

Justificare

Așa cum au arătat diferite surse, inclusiv evaluarea impactului a PE, perioadele de luare în 
custodie publică tot mai îndelungate au un impact limitat asupra desfășurării returnărilor în 
mod eficace. În lumina riscurilor grave de încălcări ale drepturilor omului, perioadele 
prelungite de luare în custodie publică pot fi impuse, dar numai atunci când sunt însoțite de 
un control judiciar continuu.

Amendamentul 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în 
custodie publică se aplică numai atunci 
când este necesar și proporțional și atât 
timp cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare.

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare.
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Or. fr

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 
18 alineatul (5) și articolului 22 alineatul (7) al doilea paragraf.

Amendamentul 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită o singură dată pentru o 
perioadă de maximum șase luni), cu 
scopul de a acorda suficient timp pentru 
finalizarea cu succes a procedurilor de 
returnare, fără a aduce atingere măsurilor 
de salvgardare stabilite care garantează 
faptul că luarea în custodie publică se 
aplică numai atunci când este necesar și 
proporțional și atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în desfășurare.

Or. it

Amendamentul 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 

(29) Perioada maximă de luare în 
custodie publică ar trebui să fie de două 
luni și să poată fi prelungită cel mult de 



AM\1214327RO.docx 99/367 PE658.738v01-00

RO

suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

două ori, adică până la o perioadă 
maximă de șase luni, cu scopul de a 
acorda suficient timp pentru finalizarea cu 
succes a procedurilor de returnare, fără a 
aduce atingere măsurilor de salvgardare 
stabilite care garantează faptul că luarea în 
custodie publică se aplică numai atunci 
când este necesar și proporțional și atât 
timp cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare.

Or. en

Justificare

Potrivit ONG-urilor și organizațiilor internaționale, nu există dovezi care să arate că cu cât 
este mai lungă perioada de luare în custodie publică, cu atât sunt mai ridicate ratele de 
returnare eficace. Prezentul amendament este legat de articolul 18.

Amendamentul 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și 12 luni (care să poată fi 
prelungită), cu scopul de a acorda suficient 
timp pentru finalizarea cu succes a 
procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

Or. en
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Amendamentul 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și șase luni (care să poată 
fi prelungită), cu scopul de a acorda 
suficient timp pentru finalizarea cu succes 
a procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

(29) Având în vedere faptul că 
perioadele maxime de luare în custodie 
publică din unele state membre nu sunt 
suficiente pentru a asigura punerea în 
aplicare a returnării, ar trebui stabilită o 
perioadă maximă de luare în custodie 
publică între trei și 12 luni (care să poată fi 
prelungită), cu scopul de a acorda suficient 
timp pentru finalizarea cu succes a 
procedurilor de returnare, fără a aduce 
atingere măsurilor de salvgardare stabilite 
care garantează faptul că luarea în custodie 
publică se aplică numai atunci când este 
necesar și proporțional și atât timp cât 
măsurile de îndepărtare sunt în desfășurare.

Or. fr

Amendamentul 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În cazul în care decizia de luare în 
custodie publică a unui resortisant al unei 
țări terțe a fost luată în cadrul unei 
proceduri administrative, instanța 
responsabilă de evaluarea legalității 
respectivei decizii poate lua în considerare 
totalitatea faptelor, a probelor și a 
observațiilor relevante care pot fi 
transmise instanței în cauză de către părți.

Or. fr
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Amendamentul 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să stabilească 
sancțiuni și sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive, printre care și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de 
migrație, cu condiția ca aceste sancțiuni 
să fie compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest considerent nu face obiectul domeniului de aplicare.

Amendamentul 273
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să stabilească 
sancțiuni și sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive, printre care și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de 
migrație, cu condiția ca aceste sancțiuni 
să fie compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să stabilească 
sancțiuni și sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive, printre care și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de 
migrație, cu condiția ca aceste sancțiuni 
să fie compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

eliminat

Or. it

Amendamentul 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să stabilească 
sancțiuni și sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive, printre care și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de migrație, 
cu condiția ca aceste sancțiuni să fie 
compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

(30) Prezenta directivă încurajează 
statele membre să stabilească sancțiuni și 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive, printre care și pedeapsa cu 
închisoarea, în legătură cu încălcările 
normelor în materie de migrație, în special 
cu privire la teroriștii condamnați, 
infractorii care comit acte de criminalitate 
organizată și infractorii care comit 
infracțiuni grave, precum violul, cu 
condiția ca aceste sancțiuni să fie 
compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
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acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
împiedice statele membre să stabilească 
sancțiuni și sancțiuni penale eficace, 
proporționale și disuasive, printre care și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de migrație, 
cu condiția ca aceste sancțiuni să fie 
compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

(30) Prezenta directivă nu ar trebui să 
aibă drept consecință împiedicarea 
statelor membre să stabilească sancțiuni și 
sancțiuni penale eficace, proporționale și 
disuasive, printre care și amenzile și 
pedeapsa cu închisoarea, în legătură cu 
încălcările normelor în materie de migrație, 
cu condiția ca aceste sancțiuni să fie 
compatibile cu obiectivele prezentei 
directive, să nu compromită aplicarea 
acesteia și să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale.

Or. fr

Amendamentul 277
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Resortisanții țărilor terțe luați în 
custodie publică ar trebui tratați în mod 
uman și demn, cu respectarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale și în 
conformitate cu dreptul intern și 
internațional. Fără a se aduce atingere 
reținerii inițiale de către autoritățile de 
aplicare a legii, reglementată prin legislația 
națională, luarea în custodie publică ar 

(31) Resortisanții țărilor terțe ar trebui 
tratați în mod uman și demn, cu respectarea 
deplină a drepturilor lor fundamentale și în 
conformitate cu dreptul intern și 
internațional. Fără a se aduce atingere 
reținerii inițiale de către autoritățile de 
aplicare a legii, reglementată prin legislația 
națională, resortisanții țărilor terțe care se 
constată că se află într-o situație 
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trebui să se efectueze, în general, în centre 
specializate de cazare.

neregulamentară, ar trebui să fie găzduiți, 
în general, într-un centru de primire 
deschis, în timp ce statele membre 
analizează posibilitatea de a le regulariza 
situația pe baza legăturilor existente ale 
acestora cu statul membru.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 278
Maria Grapini

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendament

(31) Resortisanții țărilor terțe luați în 
custodie publică ar trebui tratați în mod 
uman și demn, cu respectarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale și în 
conformitate cu dreptul intern și 
internațional. Fără a se aduce atingere 
reținerii inițiale de către autoritățile de 
aplicare a legii, reglementată prin legislația 
națională, luarea în custodie publică ar 
trebui să se efectueze, în general, în centre 
specializate de cazare.

(31) Resortisanții țărilor terțe luați în 
custodie publică ar trebui tratați în mod 
uman și demn în mod egal în toate țările 
membre din UE, cu respectarea deplină a 
drepturilor lor fundamentale și în 
conformitate cu dreptul intern și 
internațional. Fără a se aduce atingere 
reținerii inițiale de către autoritățile de 
aplicare a legii, reglementată prin legislația 
națională, luarea în custodie publică ar 
trebui să se efectueze, în general, în centre 
specializate de cazare.

Or. ro

Amendamentul 279
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(31a) Drepturile copiilor se aplică atât în 
cazurile în care sunt implicați copii 
neînsoțiți și separați, cât și în cazurile 
copiilor care se află împreună cu familia. 
În cazul familiilor, statele membre ar 
trebui să respecte și să protejeze drepturile 
fiecărui copil în cadrul familiei, precum și 
dreptul său la viața privată și de familie, și 
ar trebui, de asemenea, să țină seama pe 
deplin de siguranța copilului în cadrul 
familiei. Ar trebui puse în aplicare măsuri 
corespunzătoare de îngrijire și cazare, 
care să permită copiilor și familiilor să 
trăiască împreună în comunitate. Copiii 
nu ar trebui să fie separați de părinți. În 
conformitate cu principiul unității 
familiei și al interesului superior al 
copilului, familiile ar trebui să fie lăsate 
împreună, cu excepția cazului în care 
siguranța copilului este în pericol. 
Returnarea forțată a copiilor nu ar trebui 
să aibă loc niciodată. Copiilor și familiilor 
ar trebui să li se ofere documente care să 
indice că fac obiectul unei proceduri în 
curs și că nu fac obiectul luării în 
custodie publică. Copiilor și părinților ar 
trebui să li se asigure accesul la educație, 
la asistență medicală și la alte servicii.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40. De asemenea, acest amendament este strict legat de modificările 
propuse la articolul 12 privind returnarea și îndepărtarea minorilor și la articolul 20 privind 
luarea în custodie publică a minorilor și a familiilor acestora.

Amendamentul 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Ținând seama de faptul că 
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resortisanții țărilor terțe luați în custodie 
publică în scopul îndepărtării nu sunt 
luați în custodie publică în calitate de 
persoane suspectate de săvârșirea unor 
activități infracționale sau în calitate de 
condamnați, aceștia nu ar trebui să fie 
plasați alături de deținuții obișnuiți. 
Separarea de deținuții obișnuiți poate fi 
asigurată și prin plasarea respectivilor 
resortisanți ai țărilor terțe în spații 
speciale din penitenciare utilizate exclusiv 
în acest scop.

Or. fr

Justificare

Acest amendament decurge din considerentul 4 și permite sublinierea caracterului specific al 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație neregulamentară. De asemenea, el este strâns 
legat de articolul 19 alineatul (1).

Amendamentul 281
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Obligația statelor membre de a 
respecta și a proteja drepturile copiilor și 
ale familiilor poate include și opțiunea de 
a reuni copiii cu părinții lor sau părinții 
cu copiii lor în țări terțe, în afara Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 282
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 31 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) Pentru a asista copiii neînsoțiți sau 
separați de familie, ar trebui numit un 
tutore independent și calificat, care să 
dispună de cunoștințele de specialitate și 
de formarea necesare pentru a garanta că 
interesul superior al copilului este luat în 
considerare pe deplin. În acest scop, 
tutorele ar trebui implicat în procedura de 
identificare a unei soluții durabile pentru 
copil, în interesul superior al acestuia.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40. De asemenea, acest amendament este strict legat de modificările 
propuse la articolul 12 privind returnarea și îndepărtarea minorilor și la articolul 20 privind 
luarea în custodie publică a minorilor și a familiilor acestora.

Amendamentul 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 
directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a), atunci când se aplică o 
procedură la frontieră în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], ar trebui să 
urmeze o procedură specifică la frontieră 
pentru returnarea resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală a 
căror cerere de protecție internațională 
din cadrul respectivei proceduri de azil la 
frontieră a fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între 
procedura de azil la frontieră și cea de 
returnare la frontieră și pentru a preveni 

eliminat
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decalajele dintre proceduri. În astfel de 
cazuri, este necesar să se stabilească 
norme specifice care să asigure coerența 
și sinergia dintre cele două proceduri și să 
mențină integritatea și eficacitatea 
întregului proces.

Or. it

Amendamentul 284
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 
directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a), atunci când se aplică o 
procedură la frontieră în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], ar trebui să 
urmeze o procedură specifică la frontieră 
pentru returnarea resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală a 
căror cerere de protecție internațională 
din cadrul respectivei proceduri de azil la 
frontieră a fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între 
procedura de azil la frontieră și cea de 
returnare la frontieră și pentru a preveni 
decalajele dintre proceduri. În astfel de 
cazuri, este necesar să se stabilească 
norme specifice care să asigure coerența 
și sinergia dintre cele două proceduri și să 
mențină integritatea și eficacitatea 
întregului proces.

eliminat

Or. en

Amendamentul 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
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Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 
directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a), atunci când se aplică o 
procedură la frontieră în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], ar trebui să 
urmeze o procedură specifică la frontieră 
pentru returnarea resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală a 
căror cerere de protecție internațională 
din cadrul respectivei proceduri de azil la 
frontieră a fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între 
procedura de azil la frontieră și cea de 
returnare la frontieră și pentru a preveni 
decalajele dintre proceduri. În astfel de 
cazuri, este necesar să se stabilească 
norme specifice care să asigure coerența 
și sinergia dintre cele două proceduri și să 
mențină integritatea și eficacitatea 
întregului proces.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea propusă a articolului 22, procedura la frontieră propusă de 
Comisie în prezenta reformare nu poate fi legiferată aici în mod adecvat fără a analiza 
Regulamentul privind procedurile de azil. În plus, procedura la frontieră propusă prevede 
drepturi limitate și riscuri care subminează garanțiile efective prevăzute în prezenta 
directivă.

Amendamentul 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 32



PE658.738v01-00 110/367 AM\1214327RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 
directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) 
litera (a), atunci când se aplică o 
procedură la frontieră în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], ar trebui să 
urmeze o procedură specifică la frontieră 
pentru returnarea resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală a 
căror cerere de protecție internațională 
din cadrul respectivei proceduri de azil la 
frontieră a fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între 
procedura de azil la frontieră și cea de 
returnare la frontieră și pentru a preveni 
decalajele dintre proceduri. În astfel de 
cazuri, este necesar să se stabilească 
norme specifice care să asigure coerența 
și sinergia dintre cele două proceduri și să 
mențină integritatea și eficacitatea 
întregului proces.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesară consecvență. Claritatea și coerența sunt cele mai bune instrumente pentru a 
evita încălcările drepturilor omului. Regimul paralel articolului 2 alineatul (2) litera (a) este 
contrar acestora. În plus, prezentul amendament este corelat cu articolul 22 și, fără o decizie 
privind acest aspect în cadrul Regulamentului privind procedurile de azil, care cuprinde toate 
dispozițiile privind procedura la frontieră și în special garanțiile, este aproape imposibil să 
se modifice articolul 22 fără a risca încălcarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 

(32) Fără a aduce atingere posibilității 
statelor membre de a nu aplica prezenta 
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directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a), atunci când se aplică o procedură la 
frontieră în conformitate cu Regulamentul 
(UE).../... [Regulamentul privind 
procedurile de azil], ar trebui să urmeze o 
procedură specifică la frontieră pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală a căror cerere 
de protecție internațională din cadrul 
respectivei proceduri de azil la frontieră a 
fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între procedura 
de azil la frontieră și cea de returnare la 
frontieră și pentru a preveni decalajele 
dintre proceduri. În astfel de cazuri, este 
necesar să se stabilească norme specifice 
care să asigure coerența și sinergia dintre 
cele două proceduri și să mențină 
integritatea și eficacitatea întregului proces.

directivă în ceea ce privește cazurile 
menționate la articolul 2 alineatul (2) litera 
(a), atunci când se aplică o procedură la 
frontieră în conformitate cu Regulamentul 
(UE).../... [Regulamentul privind 
procedurile de azil], ar trebui să urmeze o 
procedură specifică la frontieră pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală a căror cerere 
de protecție internațională din cadrul 
respectivei proceduri de azil la frontieră a 
fost respinsă, pentru a asigura 
complementaritatea directă între procedura 
de azil la frontieră și cea de returnare la 
frontieră și pentru a preveni decalajele 
dintre proceduri. În astfel de cazuri, este 
necesar să se stabilească norme specifice 
care să asigure coerența și sinergia dintre 
cele două proceduri și să mențină 
integritatea și eficacitatea întregului proces. 
Statele membre ar trebui să poată recurge 
la o finanțare corespunzătoare din partea 
Uniunii pentru a desfășura activitățile 
necesare în contextul procedurii la 
frontieră.

Or. fr

Amendamentul 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea 
efectivă în contextul procedurii la 
frontieră, nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară. Cu 
toate acestea, ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 

eliminat
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cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să 
predea autorității competente documentul 
de călătorie până la plecare.

Or. it

Amendamentul 289
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea 
efectivă în contextul procedurii la 
frontieră, nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară. Cu 
toate acestea, ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 
cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să 
predea autorității competente documentul 
de călătorie până la plecare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea 
efectivă în contextul procedurii la 
frontieră, nu ar trebui să se acorde un 

eliminat
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termen pentru plecarea voluntară. Cu 
toate acestea, ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 
cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să 
predea autorității competente documentul 
de călătorie până la plecare.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea propusă a articolului 22, procedura la frontieră propusă de 
Comisie în prezenta reformare nu poate fi legiferată aici în mod adecvat fără a analiza 
Regulamentul privind procedurile de azil. În plus, procedura la frontieră propusă prevede 
drepturi limitate și riscuri care subminează garanțiile efective prevăzute în prezenta 
directivă.

Amendamentul 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea 
efectivă în contextul procedurii la 
frontieră, nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară. Cu 
toate acestea, ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 
cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să predea 
autorității competente documentul de 
călătorie până la plecare.

(33) Ar trebui să se acorde un termen 
pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 
cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să predea 
autorității competente documentul de 
călătorie până la plecare.
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Or. en

Amendamentul 292
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea 
efectivă în contextul procedurii la 
frontieră, nu ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară. Cu 
toate acestea, ar trebui să se acorde un 
termen pentru plecarea voluntară în cazul 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
cooperează cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. În astfel de 
cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să predea 
autorității competente documentul de 
călătorie până la plecare.

(33) În cazuri excepționale, ar putea să 
se acorde un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul resortisanților țărilor 
terțe care dețin un document de călătorie 
valabil și care cooperează cu autoritățile 
competente ale statelor membre în toate 
etapele procedurilor de returnare. În astfel 
de cazuri, pentru a preveni sustragerea, 
resortisanții țărilor terțe ar trebui să predea 
autorității competente documentul de 
călătorie până la plecare.

Or. nl

Justificare

Având în vedere eșecul total al actualelor politici de returnare voluntară, returnarea forțată 
ar trebui să fie opțiunea implicită.

Amendamentul 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea efectivă 
în contextul procedurii la frontieră, nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, ar 
trebui să se acorde un termen pentru 

(33) Pentru a asigura returnarea efectivă 
în contextul procedurii la frontieră, aceasta 
nu ar trebui să permită acordarea unui 
termen pentru plecarea voluntară. Cu toate 
acestea, se poate acorda un termen pentru 
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plecarea voluntară în cazul resortisanților 
țărilor terțe care dețin un document de 
călătorie valabil și care cooperează cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare. 
În astfel de cazuri, pentru a preveni 
sustragerea, resortisanții țărilor terțe ar 
trebui să predea autorității competente 
documentul de călătorie până la plecare.

plecarea voluntară în cazul resortisanților 
țărilor terțe care dețin un document de 
călătorie valabil și care cooperează cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare. 
În astfel de cazuri, pentru a preveni 
sustragerea, resortisanții țărilor terțe ar 
trebui să predea autorității competente 
documentul de călătorie până la plecare.

Or. fr

Amendamentul 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a asigura returnarea efectivă 
în contextul procedurii la frontieră, nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în cazul resortisanților 
țărilor terțe care dețin un document de 
călătorie valabil și care cooperează cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare. 
În astfel de cazuri, pentru a preveni 
sustragerea, resortisanții țărilor terțe ar 
trebui să predea autorității competente 
documentul de călătorie până la plecare.

(33) Pentru a asigura returnarea efectivă 
în contextul procedurii la frontieră, nu ar 
trebui să se acorde un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, se 
poate acorda un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul resortisanților țărilor 
terțe care dețin un document de călătorie 
valabil și care cooperează pe deplin cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare. 
În astfel de cazuri, pentru a preveni 
sustragerea, resortisanții țărilor terțe ar 
trebui să predea autorității competente 
documentul de călătorie până la plecare.

Or. en

Amendamentul 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
fost adoptată în cadrul procedurii la 
frontieră și care a devenit definitivă.

eliminat

Or. it

Amendamentul 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
fost adoptată în cadrul procedurii la 
frontieră și care a devenit definitivă.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea propusă a articolului 22, procedura la frontieră propusă de 
Comisie în prezenta reformare nu poate fi legiferată aici în mod adecvat fără a analiza 
Regulamentul privind procedurile de azil. În plus, procedura la frontieră propusă prevede 
drepturi limitate și riscuri care subminează garanțiile efective prevăzute în prezenta 
directivă.

Amendamentul 297
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
fost adoptată în cadrul procedurii la 
frontieră și care a devenit definitivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a 
fost adoptată în cadrul procedurii la 
frontieră și care a devenit definitivă.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de eliminarea articolului 22.

Amendamentul 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 

(34) Pentru a trata în mod rapid și 
eficient cazul, se poate acorda un termen 
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introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a fost 
adoptată în cadrul procedurii la frontieră și 
care a devenit definitivă.

maxim pentru introducerea unei căi de atac 
împotriva unei decizii de returnare 
pronunțate în urma unei decizii de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a fost adoptată în cadrul 
procedurii la frontieră și care a devenit 
definitivă.

Or. fr

Amendamentul 300
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate în 
urma unei decizii de respingere a unei 
cereri de protecție internațională care a fost 
adoptată în cadrul procedurii la frontieră și 
care a devenit definitivă.

(34) Pentru a trata rapid cazul, se poate 
acorda un termen maxim pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
unei decizii de returnare pronunțate cel mai 
târziu în același timp cu o decizie de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională care a fost adoptată în cadrul 
procedurii la frontieră.

Or. nl

Justificare

Nu ar trebui să rămână decât o singură cale de atac împotriva unui singur act administrativ 
care cuprinde atât o decizie de returnare, cât și o decizie de respingere a unei cereri de 
protecție internațională. Sintagma „dacă o decizie este definitivă sau nu” este inutilă și 
creează confuzie în cadrul procedurii.

Amendamentul 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei eliminat
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decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 
contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

Or. it

Amendamentul 302
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 
contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

eliminat

Or. nl

Justificare

Astfel cum s-a menționat mai sus, decizia de returnare și decizia de respingere a cererii 
trebuie să facă parte din unul și același act administrativ. Prin urmare, principalele 
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considerații din prezentul considerent sunt inutile. Principiul nereturnării a fost deja 
confirmat suficient în prezentul text.

Amendamentul 303
Nadine Morano

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 
contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 

eliminat
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contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de eliminarea articolului 22.

Amendamentul 305
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 
contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

eliminat

Or. en

Amendamentul 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
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Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 
contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

eliminat

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea propusă a articolului 22, procedura la frontieră propusă de 
Comisie în prezenta reformare nu poate fi legiferată aici în mod adecvat fără a analiza 
Regulamentul privind procedurile de azil. În plus, procedura la frontieră propusă prevede 
drepturi limitate și riscuri care subminează garanțiile efective prevăzute în prezenta 
directivă.

Amendamentul 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Propunere de directivă
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră ar trebui să aibă un 
efect suspensiv automat dacă există un 
risc de încălcare a principiului 
nereturnării, dacă a avut loc o schimbare 
semnificativă a situației resortisantului 
țării terțe în cauză de la adoptarea, în 

(35) O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare adoptate în contextul 
procedurii la frontieră nu ar trebui să aibă 
un efect suspensiv automat.
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contextul procedurii de azil la frontieră, a 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională sau dacă nu a fost 
exercitată efectiv o cale de atac împotriva 
deciziei de respingere a cererii sale de 
protecție internațională adoptate în cadrul 
procedurii de azil la frontieră.

Or. fr

Amendamentul 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar și proporțional să se 
asigure că resortisantul unei țări terțe 
care a fost deja luat în custodie publică în 
cursul examinării cererii sale de protecție 
internațională ca parte a procedurii de 
azil la frontieră poate fi păstrat în 
custodie publică în vederea pregătirii 
returnării și/sau a desfășurării procesului 
de îndepărtare, odată ce cererea sa a fost 
respinsă. Pentru a se evita ca un 
resortisant al unei țări terțe să fie eliberat 
în mod automat din custodie publică și ca 
acestuia să i se permită intrarea pe 
teritoriul statului membru în pofida 
faptului că i s-a refuzat dreptul de ședere, 
este necesară o perioadă de timp limitată 
pentru a se încerca executarea deciziei de 
returnare emise la frontieră. Resortisantul 
țării terțe în cauză poate fi luat în custodie 
publică în contextul procedurii la 
frontieră pentru o perioadă maximă de 
patru luni și atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în derulare și sunt 
executate cu diligența necesară. Perioada 
de luare în custodie publică ar trebui să 
nu aducă atingere altor perioade de luare 
în custodie publică stabilite prin prezenta 
directivă. În cazul în care nu a fost 
posibilă executarea deciziei de returnare 

eliminat
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până la sfârșitul primei perioade, o 
perioadă suplimentară de luare în 
custodie publică a resortisantului țării 
terțe în cauză poate fi decisă în temeiul 
unei alte dispoziții din prezenta directivă 
și pe durata prevăzută în aceasta.

Or. it

Amendamentul 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar și proporțional să se 
asigure că resortisantul unei țări terțe 
care a fost deja luat în custodie publică în 
cursul examinării cererii sale de protecție 
internațională ca parte a procedurii de 
azil la frontieră poate fi păstrat în 
custodie publică în vederea pregătirii 
returnării și/sau a desfășurării procesului 
de îndepărtare, odată ce cererea sa a fost 
respinsă. Pentru a se evita ca un 
resortisant al unei țări terțe să fie eliberat 
în mod automat din custodie publică și ca 
acestuia să i se permită intrarea pe 
teritoriul statului membru în pofida 
faptului că i s-a refuzat dreptul de ședere, 
este necesară o perioadă de timp limitată 
pentru a se încerca executarea deciziei de 
returnare emise la frontieră. Resortisantul 
țării terțe în cauză poate fi luat în custodie 
publică în contextul procedurii la 
frontieră pentru o perioadă maximă de 
patru luni și atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în derulare și sunt 
executate cu diligența necesară. Perioada 
de luare în custodie publică ar trebui să 
nu aducă atingere altor perioade de luare 
în custodie publică stabilite prin prezenta 
directivă. În cazul în care nu a fost 
posibilă executarea deciziei de returnare 
până la sfârșitul primei perioade, o 

eliminat
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perioadă suplimentară de luare în 
custodie publică a resortisantului țării 
terțe în cauză poate fi decisă în temeiul 
unei alte dispoziții din prezenta directivă 
și pe durata prevăzută în aceasta.

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de eliminarea articolului 22.

Amendamentul 310
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar și proporțional să se 
asigure că resortisantul unei țări terțe 
care a fost deja luat în custodie publică în 
cursul examinării cererii sale de protecție 
internațională ca parte a procedurii de 
azil la frontieră poate fi păstrat în 
custodie publică în vederea pregătirii 
returnării și/sau a desfășurării procesului 
de îndepărtare, odată ce cererea sa a fost 
respinsă. Pentru a se evita ca un 
resortisant al unei țări terțe să fie eliberat 
în mod automat din custodie publică și ca 
acestuia să i se permită intrarea pe 
teritoriul statului membru în pofida 
faptului că i s-a refuzat dreptul de ședere, 
este necesară o perioadă de timp limitată 
pentru a se încerca executarea deciziei de 
returnare emise la frontieră. Resortisantul 
țării terțe în cauză poate fi luat în custodie 
publică în contextul procedurii la 
frontieră pentru o perioadă maximă de 
patru luni și atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în derulare și sunt 
executate cu diligența necesară. Perioada 
de luare în custodie publică ar trebui să 
nu aducă atingere altor perioade de luare 
în custodie publică stabilite prin prezenta 

eliminat
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directivă. În cazul în care nu a fost 
posibilă executarea deciziei de returnare 
până la sfârșitul primei perioade, o 
perioadă suplimentară de luare în 
custodie publică a resortisantului țării 
terțe în cauză poate fi decisă în temeiul 
unei alte dispoziții din prezenta directivă 
și pe durata prevăzută în aceasta.

Or. en

Amendamentul 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este necesar și proporțional să se 
asigure că resortisantul unei țări terțe 
care a fost deja luat în custodie publică în 
cursul examinării cererii sale de protecție 
internațională ca parte a procedurii de 
azil la frontieră poate fi păstrat în 
custodie publică în vederea pregătirii 
returnării și/sau a desfășurării procesului 
de îndepărtare, odată ce cererea sa a fost 
respinsă. Pentru a se evita ca un 
resortisant al unei țări terțe să fie eliberat 
în mod automat din custodie publică și ca 
acestuia să i se permită intrarea pe 
teritoriul statului membru în pofida 
faptului că i s-a refuzat dreptul de ședere, 
este necesară o perioadă de timp limitată 
pentru a se încerca executarea deciziei de 
returnare emise la frontieră. Resortisantul 
țării terțe în cauză poate fi luat în custodie 
publică în contextul procedurii la 
frontieră pentru o perioadă maximă de 
patru luni și atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în derulare și sunt 
executate cu diligența necesară. Perioada 
de luare în custodie publică ar trebui să 
nu aducă atingere altor perioade de luare 
în custodie publică stabilite prin prezenta 

eliminat
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directivă. În cazul în care nu a fost 
posibilă executarea deciziei de returnare 
până la sfârșitul primei perioade, o 
perioadă suplimentară de luare în 
custodie publică a resortisantului țării 
terțe în cauză poate fi decisă în temeiul 
unei alte dispoziții din prezenta directivă 
și pe durata prevăzută în aceasta.

Or. en

Justificare

În conformitate cu eliminarea propusă a articolului 22, procedura la frontieră propusă de 
Comisie în prezenta reformare nu poate fi legiferată aici în mod adecvat fără a analiza 
Regulamentul privind procedurile de azil. În plus, procedura la frontieră propusă prevede 
drepturi limitate și riscuri care subminează garanțiile efective prevăzute în prezenta 
directivă.

Amendamentul 312
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Statele membre ar trebui să aibă 
acces rapid la informațiile privind 
deciziile de returnare și interdicțiile de 
intrare emise de alte state membre. Acest 
acces ar trebui să se realizeze în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
…/…14 [Regulamentul privind utilizarea 
Sistemului de informații Schengen pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală] și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului15, inclusiv pentru a facilita 
recunoașterea reciprocă a acestor decizii 
de către autoritățile competente, în 
temeiul Directivei 2001/40/CE a 
Consiliului16 și a Deciziei 2004/191/CE a 
Consiliului17.

eliminat

_________________
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14 [Regulamentul privind utilizarea 
Sistemului de informații Schengen pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală] (JO L 
…).
15 Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 decembrie 2006 privind instituirea, 
funcționarea și utilizarea Sistemului de 
informații Schengen din a doua generație 
(SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, p. 4).
16 Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 
28 mai 2001 privind recunoașterea 
reciprocă a deciziilor de îndepărtare a 
resortisanților țărilor terțe (JO L 149, 
2.6.2001, p. 34).
17 Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 
28 mai 2001 privind recunoașterea 
reciprocă a deciziilor de îndepărtare a 
resortisanților țărilor terțe, JO L 149, 
2.6.2001, p. 34; și Decizia 2004/191/CE a 
Consiliului din 23 februarie 2004 de 
stabilire a criteriilor și sistemelor practice 
de compensare a dezechilibrelor 
financiare care rezultă din aplicarea 
Directivei 2001/40/CE privind 
recunoașterea reciprocă a deciziilor de 
îndepărtare a resortisanților țărilor terțe 
(JO L 60, 27.2.2004, p. 55).

Or. en

Amendamentul 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Recunoașterea reciprocă a 
deciziilor de returnare poate contribui la o 
punere în aplicare mai eficace a 
returnărilor. Statele membre ar trebui să 
utilizeze în acest scop toate mijloacele de 
cooperare și de schimb de informații 
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disponibile. Comisia ar trebui să evalueze 
actele juridice ale Uniunii în materie de 
returnare cu scopul de a asigura o punere 
în aplicare mai uniformă și mai coerentă 
a deciziilor de returnare și de a reduce 
sarcina administrativă a autorităților 
naționale, în special prin intermediul 
recunoașterii reciproce a deciziilor de 
returnare, și ar trebui să aibă în vedere 
prezentarea unei propuneri legislative în 
acest sens. 

Or. fr

Amendamentul 314
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Instituirea de sisteme de 
gestionare a returnărilor în statele 
membre contribuie la eficiența procesului 
de returnare. Fiecare sistem național ar 
trebui să furnizeze informații prompte 
privind identitatea și situația juridică a 
resortisantului din țara terță care să fie 
relevante pentru monitorizarea cazurilor 
individuale și aplicarea unor măsuri 
subsecvente în aceste cazuri. Pentru a 
funcționa eficient și a reduce în mod 
semnificativ sarcina administrativă, 
aceste sisteme naționale de returnare ar 
trebui să fie legate de Sistemul de 
informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul 
central instituit de Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă, în conformitate cu Regulamentul 
(UE).../... [Regulamentul privind EBCG].

eliminat

Or. en



PE658.738v01-00 130/367 AM\1214327RO.docx

RO

Amendamentul 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 
informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie relevante pentru 
monitorizarea cazurilor individuale și 
aplicarea unor măsuri subsecvente în aceste 
cazuri. Pentru a funcționa eficient și a 
reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind EBCG].

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 
informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie relevante pentru 
monitorizarea cazurilor individuale și 
aplicarea unor măsuri subsecvente în aceste 
cazuri. Pentru a funcționa eficient și a 
reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen, de Eurodac, 
precum și de toate bazele de date utilizate 
pentru identificarea resortisanților țărilor 
terțe, pentru a facilita și a accelera 
introducerea informațiilor legate de 
returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind EBCG].

Or. fr

Amendamentul 316
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 
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informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie relevante pentru 
monitorizarea cazurilor individuale și 
aplicarea unor măsuri subsecvente în aceste 
cazuri. Pentru a funcționa eficient și a 
reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind EBCG].

informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie relevante pentru 
monitorizarea cazurilor individuale și 
aplicarea unor măsuri subsecvente în aceste 
cazuri. Pentru a funcționa eficient și a 
reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind EBCG], și de alte 
sisteme centrale de informații relevante.

Or. en

Amendamentul 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 
informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie relevante pentru 
monitorizarea cazurilor individuale și 
aplicarea unor măsuri subsecvente în aceste 
cazuri. Pentru a funcționa eficient și a 
reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 

(38) Instituirea de sisteme de gestionare 
a returnărilor în statele membre contribuie 
la eficiența procesului de returnare. Fiecare 
sistem național ar trebui să furnizeze 
informații prompte privind identitatea și 
situația juridică a resortisantului din țara 
terță care să fie exhaustive și relevante 
pentru monitorizarea cazurilor individuale 
și aplicarea unor măsuri subsecvente în 
aceste cazuri. Pentru a funcționa eficient și 
a reduce în mod semnificativ sarcina 
administrativă, aceste sisteme naționale de 
returnare ar trebui să fie legate de Sistemul 
de informații Schengen pentru a facilita și a 
accelera introducerea informațiilor legate 
de returnare, precum și de sistemul central 
instituit de Agenția Europeană pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
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[Regulamentul privind EBCG]. [Regulamentul privind EBCG].

Or. fr

Amendamentul 318
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Atunci când, în urma unei 
evaluări a interesului superior, se 
stabilește că returnarea ar fi în interesul 
superior al copilului, statele membre ar 
trebui să se asigure că există garanții 
specifice pentru copiii separați sau 
neînsoțiți care se întorc într-o țară terță. 
În cazul în care a fost regăsită familia 
copilului, statele membre ar trebui să se 
asigure că actorii din domeniul protecției 
copiilor analizează, printr-o gestionare 
adecvată a cazurilor, dacă reîntregirea 
familiei este în interesul superior al 
copilului, dacă familia vrea și poate să 
primească copilul și să îi ofere îngrijiri 
adecvate imediate și să țină cont atât de 
opiniile copilului cu privire la reîntregire, 
cât și de opiniile familiei. Regăsirea 
familiei ar trebui realizată numai de către 
actori calificați și în urma unei evaluări a 
interesului superior, pentru a se asigura 
că restabilirea contactului nu ar fi 
contrară interesului superior al copilului. 
În cazul în care familia nu este regăsită 
sau în cazul în care se constată că 
reîntregirea familiei nu este în interesul 
superior al copilului, returnarea nu ar 
trebui să aibă loc.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentele 28 și 40. 
Prezentul amendament este strict legat și de modificările aduse articolelor 12 și 20.
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Amendamentul 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38a) Legislația UE privind protecția 
datelor se aplică oricărei prelucrări a 
datelor cu caracter personal din sistemele 
de gestionare a returnărilor ale statelor 
membre, inclusiv comunicării acestor date 
către sistemul central gestionat de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă. Sistemele de gestionare 
a returnărilor ar trebui să respecte 
principiile legalității, echității și 
transparenței, limitării scopului, reducerii 
la minimum a datelor, acurateței, limitării 
stocării, integrității și confidențialității, 
precum și răspunderii operatorului. 
Sistemele naționale de gestionare a 
returnărilor nu ar trebui să conțină 
informații obținute în cursul interviurilor 
personale realizate în temeiul 
articolului 15 din Directiva 2013/32/UE 
(Directiva privind procedurile de azil).

Or. en

Justificare

Sistemele de gestionare a returnărilor ar trebui să respecte regulamentul european actual 
privind protecția datelor. Prezentul amendament este legat de articolul 14.

Amendamentul 320
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Cooperarea dintre instituțiile 
implicate la toate nivelurile în procesul de 

(39) Cooperarea dintre statele membre 
suverane, cooperarea dintre instituțiile 
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returnare, precum și schimbul și 
promovarea bunelor practici, inclusiv prin 
luarea în considerare și actualizarea 
periodică a Manualului privind returnarea, 
pentru a reflecta evoluțiile juridice și 
politice, ar trebui să însoțească punerea în 
aplicare a prezentei directive și să asigure 
valoare adăugată europeană.

implicate la toate nivelurile în procesul de 
returnare, precum și schimbul și 
promovarea bunelor practici, inclusiv prin 
luarea în considerare și actualizarea 
periodică a Manualului privind returnarea, 
pentru a reflecta evoluțiile juridice și 
politice, ar trebui să însoțească punerea în 
aplicare a prezentei directive.

Or. nl

Amendamentul 321
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea – și, dacă este cazul, 
reintegrarea –resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală.

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace și să 
respecte drepturile fundamentale. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație]. Acest sprijin ar 
trebui să fie utilizat în special pentru a 
institui programe adecvate de gestionare a 
cazurilor, o protecție pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile, inclusiv 
măsuri care să asigure o protecție eficace 
a copiilor migranți, precum și a femeilor 
gravide și a victimelor traficului de 
persoane, furnizarea de informații, 
asistență judiciară și interpretare, 
dezvoltarea și punerea în aplicare a unor 
alternative eficace la luarea în custodie, 
neprivative de libertate, bazate pe 
angajament, sisteme eficace de 
monitorizare a returnărilor forțate și 
programe care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
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returnarea – și reintegrarea – 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară.

Or. en

Amendamentul 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea – și, dacă este cazul, 
reintegrarea –resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală.

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea, reintegrarea și monitorizarea 
post-returnare a resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere 
neregulamentară.

Or. en

Amendamentul 323
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea – și, dacă este cazul, 
reintegrarea –resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală.

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea sustenabilă a resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală.

Or. fr

Amendamentul 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 

(40) Uniunea asigură sprijin financiar și 
operațional pentru ca punerea în aplicare a 
prezentei directive să fie eficace. Statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod optim 
instrumentele financiare, programele și 
proiectele disponibile ale Uniunii în 
materie de returnare, în special cele 
prevăzute în Regulamentul (UE).../... 
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[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea – și, dacă este cazul, 
reintegrarea –resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală.

[Regulamentul de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație], precum și asistența 
operațională acordată de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG]. Acest sprijin ar trebui să 
fie utilizat în special pentru instituirea 
sistemelor de gestionare a returnărilor și a 
programelor care oferă asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură pentru a sprijini 
returnarea și reintegrarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
neregulamentară.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 325
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume stabilirea de norme 
comune privind returnarea, îndepărtarea și 
utilizarea măsurilor coercitive, luarea în 
custodie publică și interdicțiile de intrare, 
nu poate fi realizat în mod satisfăcător de 
către statele membre și, prin urmare, având 
în vedere dimensiunea și efectele sale, 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii , Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 
din Tratatul privind Uniunea Europeană . 
În conformitate cu principiul 

(41) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume stabilirea de norme 
bazate pe drepturi privind returnarea și 
îndepărtarea, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către toate statele membre 
și, prin urmare, având în vedere 
dimensiunea și efectele sale, poate fi 
realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 
din Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
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proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
realizarea obiectivului respectiv.

la articolul menționat, prezenta directivă nu 
depășește ceea ce este necesar și 
proporțional pentru realizarea obiectivului 
respectiv.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele la considerentul 4.

Amendamentul 326
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Statele membre ar trebui să pună 
în aplicare dispozițiile prezentei directive 
fără discriminare în funcție de sex, rasă, 
culoare, etnie sau origine socială, 
trăsături genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau de altă 
natură, apartenența la o minoritate 
națională, proprietate, naștere, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală.

eliminat

Or. nl

Justificare

Este vorba în special despre cazul în care, atunci când se evaluează o cerere de azil, statul 
membru în cauză ar trebui să ia în considerare toți factorii speciali specifici persoanei vizate 
care ar putea constitui un motiv de persecutare în țara de origine. Prin urmare, este imposibil 
să se solicite statelor membre să nu țină seama de caracteristicile personale. Interzicerea 
discriminării derivă din convențiile internaționale privind drepturile omului și nu ar trebui să 
fie reiterată aici.

Amendamentul 327
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu Convenția 
Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu 
privire la drepturile copilului, „interesul 
superior al copilului” ar trebui să constituie 
o prioritate a statelor membre în punerea în 
aplicare a prezentei directive. În 
conformitate cu Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, respectul pentru 
viața de familie ar trebui să constituie o 
prioritate a statelor membre în punerea în 
aplicare a prezentei directive.

(43) În conformitate cu Convenția 
Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu 
privire la drepturile copilului, „interesul 
superior al copilului” ar trebui să constituie 
o prioritate a statelor membre în punerea în 
aplicare a prezentei directive. În 
conformitate cu Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, respectul pentru 
viața de familie ar trebui să constituie o 
prioritate a statelor membre în punerea în 
aplicare a prezentei directive. Totuși, 
aceste drepturi nu ar trebui exercitate în 
mod abuziv pentru a eluda sau a slăbi 
sistemul de azil.

Or. nl

Justificare

În prezent, minorii sunt utilizați de familii pentru a forța o a doua cerere de azil pentru 
familie pe baza dreptului la viața de familie. Acest sistem face ca minorii să fie expuși tuturor 
pericolelor călătoriei. Prin urmare, o aplicare strictă a dreptului de azil este și în interesul 
copiilor, care nu mai sunt puși în pericol pentru părinții lor. Prezentul amendament este legat 
de considerentul 3 referitor la necesitatea de a realiza o politică de returnare eficace și de 
considerentul 4 referitor la suveranitatea statelor membre.

Amendamentul 328
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Aplicarea prezentei directive nu 
aduce atingere obligațiilor rezultând din 
Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 
privind statutul refugiaților, astfel cum a 
fost modificată prin Protocolul de la New 
York din 31 ianuarie 1967.

(44) Aplicarea prezentei directive nu 
aduce atingere obligațiilor rezultând din 
Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 
privind statutul refugiaților, astfel cum a 
fost modificată prin Protocolul de la New 
York din 31 ianuarie 1967, din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite din 1954 
privind statutul apatrizilor, din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite din 1989 cu 
privire la drepturile copilului și din 
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Convenția ONU împotriva torturii și altor 
pedepse ori tratamente cu cruzime, 
inumane sau degradante.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Aplicarea prezentei directive nu 
aduce atingere obligațiilor rezultând din 
Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 
privind statutul refugiaților, astfel cum a 
fost modificată prin Protocolul de la New 
York din 31 ianuarie 1967.

(44) Aplicarea prezentei directive nu 
aduce atingere obligațiilor rezultând din 
Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 
privind statutul refugiaților.

Or. fr

Justificare

Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 extinde, în special la articolul 1 alineatul (2), 
definiția statutului de refugiat la un număr de persoane care a devenit total disproporționat. 
Pentru a reforma politica Uniunii Europene în domeniul azilului și al returnării în scopul de 
a o adapta la provocările actuale și viitoare, este esențial ca aceasta să fie revizuită.

Amendamentul 330
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale, precum și 

(45) Prezenta directivă respectă 
drepturile fundamentale, precum și 
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principiile recunoscute în special de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene.

principiile recunoscute în special de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană a 
drepturilor omului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 331
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință 
în statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un motiv de interes public important.

eliminat

Or. en

Amendamentul 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
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condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un motiv de interes public important.

condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un element important al unei abordări 
cuprinzătoare a migrației, care combină 
un control mai eficace al frontierelor 
externe ale Uniunii cu consolidarea 
acțiunii externe și cu dimensiunea 
internă.

Or. it

Amendamentul 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un motiv de interes public important.

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace și demne a procesului de returnare 
a resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este una dintre 
componentele politicii europene în 
domeniul migrației.

Or. en

Amendamentul 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Obiectivul unei implementări (46) Obiectivul unei implementări 
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eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un motiv de interes public important.

eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare, axată pe 
principiul disuasiunii, și reprezintă un 
motiv de interes public important.

Or. fr

Amendamentul 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a eforturilor ample de combatere 
a migrației neregulamentare și reprezintă 
un motiv de interes public important.

(46) Obiectivul unei implementări 
eficace a procesului de returnare a 
resortisanților țărilor terțe care nu 
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc 
condițiile de intrare, ședere sau reședință în 
statele membre, în conformitate cu 
prezenta directivă, este o componentă 
esențială a politicii Uniunii în domeniul 
migrației și a combaterii imigrației 
ilegale. Această componentă reprezintă un 
motiv de interes public important.

Or. fr

Amendamentul 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
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caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord 
de readmisie cu Uniunea sau nu prevăd 
altfel de garanții adecvate în sensul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în sensul dispozițiilor 
naționale de transpunere a articolului 37 
din Directiva (UE) 2016/680. În pofida 
eforturilor considerabile ale Uniunii de a 
coopera cu principalele țări de origine ale 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală care fac obiectul 
unei obligații de returnare, nu este 
întotdeauna posibil să se asigure faptul că 
aceste țări terțe își îndeplinesc în mod 
sistematic obligația, stabilită în dreptul 
internațional, de a-și readmite propriii 
resortisanți. Acordurile de readmisie, care 
au fost încheiate sau sunt în curs de 
negociere de către Uniune sau de către 
statele membre și care prevăd garanții 
adecvate pentru transferul de date către țări 
terțe în temeiul articolului 46 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/680, acoperă un număr limitat 
de astfel de țări terțe. Atunci când astfel de 
acorduri nu există, datele cu caracter 
personal ar trebui transferate de către 
autoritățile competente ale statelor 
membre în scopul executării operațiunilor 
de returnare ale Uniunii în conformitate 
cu condițiile prevăzute la articolul 49 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(UE) 2016/679 sau în dispozițiile 
naționale de transpunere a articolului 38 
din Directiva (UE) 2016/680.

caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
și adesea nu au încheiat un acord de 
readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel 
de garanții adecvate în sensul articolului 46 
din Regulamentul (UE) 2016/679. 
Acordurile de readmisie, care au fost 
încheiate sau sunt în curs de negociere de 
către Uniune sau de către statele membre și 
care prevăd garanții adecvate pentru 
transferul de date către țări terțe în temeiul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679, acoperă un număr limitat de 
astfel de țări terțe. Atunci când astfel de 
acorduri nu există, datele cu caracter 
personal nu ar trebui transferate către 
autoritățile din țări terțe.
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_________________ _________________
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

19 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Justificare

Cooperarea cu țările terțe ar trebui să se bazeze numai pe acorduri oficiale și formale, pentru 
a asigura controlul parlamentar. Prezentul amendament este legat de articolul 3.

Amendamentul 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
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adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord de 
readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel 
de garanții adecvate în sensul articolului 46 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
sensul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 37 din Directiva 
(UE) 2016/680. În pofida eforturilor 
considerabile ale Uniunii de a coopera cu 
principalele țări de origine ale 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care fac obiectul unei 
obligații de returnare, nu este întotdeauna 
posibil să se asigure faptul că aceste țări 
terțe își îndeplinesc în mod sistematic 
obligația, stabilită în dreptul internațional, 
de a-și readmite propriii resortisanți. 
Acordurile de readmisie, care au fost 
încheiate sau sunt în curs de negociere de 
către Uniune sau de către statele membre 
și care prevăd garanții adecvate pentru 
transferul de date către țări terțe în temeiul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în temeiul dispozițiilor 
naționale de transpunere a articolului 36 
din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un 
număr limitat de astfel de țări terțe. 
Atunci când astfel de acorduri nu există, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transferate de către autoritățile 
competente ale statelor membre în scopul 
executării operațiunilor de returnare ale 
Uniunii în conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 49 alineatul (1) 
litera (d) din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în dispozițiile naționale de 
transpunere a articolului 38 din Directiva 
(UE) 2016/680.

adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord de 
readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel 
de garanții adecvate în sensul articolului 46 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
sensul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 37 din Directiva 
(UE) 2016/680. Astfel, Uniunea ar trebui 
să coopereze cu principalele țări de origine 
ale resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere neregulamentară care 
fac obiectul unei obligații de returnare, 
pentru a asigura faptul că aceste țări terțe 
își îndeplinesc în mod sistematic obligația, 
stabilită în dreptul internațional, de a-și 
readmite propriii resortisanți. Prin urmare, 
ar trebui încheiate și negociate de către 
Uniune acorduri de readmisie care să 
prevadă garanții adecvate pentru transferul 
de date către țări terțe în temeiul articolului 
46 din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 

18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
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privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

19 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

19 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Amendamentul 338
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord 
de readmisie cu Uniunea sau nu prevăd 
altfel de garanții adecvate în sensul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în sensul dispozițiilor 
naționale de transpunere a articolului 37 
din Directiva (UE) 2016/680. În pofida 

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre care prelucrează date cu caracter 
personal pentru a asigura implementarea 
corespunzătoare a procedurilor de returnare 
ar trebui să respecte articolul 8 din Carta 
drepturilor fundamentale și Regulamentul 
(UE) 2016/679, în special articolul 9 
alineatul (2) litera (g). Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită asigurării 
proporționalității și existenței unor 
măsuri adecvate și specifice pentru 
protejarea drepturilor fundamentale și a 
intereselor persoanei vizate. Statele 
membre ar trebui să evite orice contact cu 
țara de origine a unui solicitant de azil 
atât timp cât decizia finală cu privire la 
cererea de protecție internațională nu a 
fost luată. Adesea, țările terțe de returnare 
nu fac obiectul deciziilor privind caracterul 
adecvat adoptate de Comisie în temeiul 
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eforturilor considerabile ale Uniunii de a 
coopera cu principalele țări de origine ale 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală care fac obiectul 
unei obligații de returnare, nu este 
întotdeauna posibil să se asigure faptul că 
aceste țări terțe își îndeplinesc în mod 
sistematic obligația, stabilită în dreptul 
internațional, de a-și readmite propriii 
resortisanți. Acordurile de readmisie, care 
au fost încheiate sau sunt în curs de 
negociere de către Uniune sau de către 
statele membre și care prevăd garanții 
adecvate pentru transferul de date către țări 
terțe în temeiul articolului 46 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
temeiul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/680, acoperă un număr limitat 
de astfel de țări terțe. Atunci când astfel de 
acorduri nu există, datele cu caracter 
personal ar trebui transferate de către 
autoritățile competente ale statelor membre 
în scopul executării operațiunilor de 
returnare ale Uniunii în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 49 
alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 
(UE) 2016/679 sau în dispozițiile 
naționale de transpunere a articolului 38 
din Directiva (UE) 2016/680.

articolului 45 din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului18 și adesea nu au încheiat un 
acord de readmisie cu Uniunea sau nu 
prevăd altfel de garanții adecvate în sensul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679. Acordurile de readmisie, care au 
fost încheiate sau sunt în curs de negociere 
de către Uniune sau de către statele 
membre și care prevăd garanții adecvate 
pentru transferul de date către țări terțe în 
temeiul articolului 46 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, ar trebui să includă 
asigurări obligatorii și executorii privind 
protecția datelor din partea respectivelor 
țări terțe. Atunci când astfel de acorduri nu 
există, datele cu caracter personal nu ar 
trebui transferate de către autoritățile 
competente ale statelor membre 
autorităților din țări terțe.

_________________ _________________
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

19 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
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urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Or. en

Amendamentul 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord de 
readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel 
de garanții adecvate în sensul articolului 46 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
sensul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 37 din Directiva 
(UE) 2016/680. În pofida eforturilor 
considerabile ale Uniunii de a coopera cu 
principalele țări de origine ale 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care fac obiectul unei 
obligații de returnare, nu este întotdeauna 
posibil să se asigure faptul că aceste țări 
terțe își îndeplinesc în mod sistematic 
obligația, stabilită în dreptul internațional, 
de a-și readmite propriii resortisanți. 
Acordurile de readmisie, care au fost 

(47) Autoritățile de returnare din statele 
membre trebuie să prelucreze datele cu 
caracter personal pentru a asigura 
implementarea corespunzătoare a 
procedurilor de returnare și executarea cu 
succes a deciziilor de returnare. Adesea, 
țările terțe de returnare nu fac obiectul 
deciziilor privind caracterul adecvat 
adoptate de Comisie în temeiul articolului 
45 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului18 
sau în temeiul articolului 36 din Directiva 
(UE) 2016/68019 și adesea nu au încheiat 
sau nu intenționează să încheie un acord de 
readmisie cu Uniunea sau nu prevăd altfel 
de garanții adecvate în sensul articolului 46 
din Regulamentul (UE) 2016/679 sau în 
sensul dispozițiilor naționale de 
transpunere a articolului 37 din Directiva 
(UE) 2016/680. În pofida eforturilor 
considerabile ale Uniunii de a coopera cu 
principalele țări de origine ale 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care fac obiectul unei 
obligații de returnare, nu este întotdeauna 
posibil să se asigure faptul că aceste țări 
terțe își îndeplinesc în mod sistematic 
obligația, stabilită în dreptul internațional, 
de a-și readmite propriii resortisanți. Ar 
trebui aplicată o politică de presiune 
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încheiate sau sunt în curs de negociere de 
către Uniune sau de către statele membre și 
care prevăd garanții adecvate pentru 
transferul de date către țări terțe în temeiul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în temeiul dispozițiilor 
naționale de transpunere a articolului 36 
din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un 
număr limitat de astfel de țări terțe. Atunci 
când astfel de acorduri nu există, datele cu 
caracter personal ar trebui transferate de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre în scopul executării operațiunilor 
de returnare ale Uniunii în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul 
(1) litera (d) din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în dispozițiile naționale de 
transpunere a articolului 38 din Directiva 
(UE) 2016/680.

diplomatică și economică pentru a le 
determina să respecte această obligație. 
Acordurile de readmisie, care au fost 
încheiate sau sunt în curs de negociere de 
către Uniune sau de către statele membre și 
care prevăd garanții adecvate pentru 
transferul de date către țări terțe în temeiul 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în temeiul dispozițiilor 
naționale de transpunere a articolului 36 
din Directiva (UE) 2016/680, acoperă un 
număr limitat de astfel de țări terțe. Atunci 
când astfel de acorduri nu există, datele cu 
caracter personal ar trebui transferate de 
către autoritățile competente ale statelor 
membre în scopul executării operațiunilor 
de returnare ale Uniunii în conformitate cu 
condițiile prevăzute la articolul 49 alineatul 
(1) litera (d) din Regulamentul (UE) 
2016/679 sau în dispozițiile naționale de 
transpunere a articolului 38 din Directiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

19 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

19 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Or. fr
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Amendamentul 340
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Obligația de a transpune prezenta 
directivă în dreptul intern ar trebui să se 
limiteze la dispozițiile care reprezintă o 
modificare de fond în raport cu directiva 
anterioară. Obligația transpunerii 
dispozițiilor care nu au făcut obiectul 
unor modificări decurge din directiva 
anterioară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 341
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește standarde și 
proceduri comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală, în conformitate cu drepturile 
fundamentale ca principii generale ale 
dreptului Uniunii precum și cu dreptul 
internațional, inclusiv obligațiile în materie 
de protecție a refugiaților și de drepturi ale 
omului.

Prezenta directivă stabilește standarde și 
proceduri aplicabile în statele membre care 
aleg să pună în aplicare o politică pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere neregulamentară, cu 
scopul de a asigura respectarea de către 
aceasta a drepturilor fundamentale ca 
principii generale ale dreptului Uniunii 
precum și cu dreptul internațional, inclusiv 
obligațiile în materie de protecție a 
refugiaților și de drepturi ale omului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.
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Amendamentul 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește standarde și 
proceduri comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală, în conformitate cu drepturile 
fundamentale ca principii generale ale 
dreptului Uniunii precum și cu dreptul 
internațional, inclusiv obligațiile în materie 
de protecție a refugiaților și de drepturi ale 
omului.

Prezenta directivă stabilește standarde și 
proceduri comune aplicabile în statele 
membre pentru returnarea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
neregulamentară, în conformitate cu 
drepturile fundamentale ca principii 
generale ale dreptului Uniunii precum și cu 
dreptul internațional, inclusiv obligațiile în 
materie de protecție a refugiaților și de 
drepturi ale omului.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă se aplică 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul unui stat 
membru.

1. Prezenta directivă se aplică 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară pe teritoriul 
unui stat membru.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
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Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac obiectul unui refuz de intrare, 
în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (UE) 2016/399 , sau 
care sunt reținuți sau prinși de către 
autoritățile competente în cazul unei 
treceri ilegale pe cale terestră, maritimă 
sau aeriană a frontierei externe a unui 
stat membru și care nu au obținut ulterior 
o autorizație sau un drept de ședere în 
statul membru respectiv;

eliminat

Or. it

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind legat în mod intrinsec de amendamentele depuse la 
considerentele 28, 29 și 30 și la articolele 18, 19 și 20 din prezenta directivă.

Amendamentul 345
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac obiectul unui refuz de intrare, 
în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (UE) 2016/399 , sau 
care sunt reținuți sau prinși de către 
autoritățile competente în cazul unei 
treceri ilegale pe cale terestră, maritimă 
sau aeriană a frontierei externe a unui 
stat membru și care nu au obținut ulterior 
o autorizație sau un drept de ședere în 

eliminat
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statul membru respectiv;

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentele depuse la articolul 22. Excluderea anumitor 
categorii de resortisanți ai țărilor terțe din domeniul de aplicare al directivei și neaplicarea 
unor garanții esențiale, cum ar fi dreptul la o cale de atac eficientă, pune probleme din 
perspectiva certitudinii juridice și a nediscriminării.

Amendamentul 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fac obiectul unui refuz de intrare, 
în conformitate cu articolul 14 
din Regulamentul (UE) 2016/399 , sau 
care sunt reținuți sau prinși de către 
autoritățile competente în cazul unei 
treceri ilegale pe cale terestră, maritimă 
sau aeriană a frontierei externe a unui 
stat membru și care nu au obținut ulterior 
o autorizație sau un drept de ședere în 
statul membru respectiv;

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesară consecvența. Claritatea și coerența sunt cele mai bune instrumente pentru a 
evita încălcările drepturilor omului. Regimul paralel articolului 2 alineatul (2) litera (a) este 
contrar acestora.

Amendamentul 347
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fac obiectul returnării ca sancțiune 
de drept penal sau ca urmare a unei 
sancțiuni de drept penal, în conformitate cu 
dreptul intern, sau fac obiectul unor 
proceduri de extrădare.

(b) fac obiectul returnării ca sancțiune 
de drept penal sau ca urmare a unei 
sancțiuni de drept penal impuse pentru 
săvârșirea unei infracțiuni grave, în 
conformitate cu dreptul intern, sau fac 
obiectul unor proceduri de extrădare, cu 
condiția să fi fost garantate drepturile 
persoanei returnate, inclusiv dreptul la un 
proces echitabil;

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la articolul 16.

Amendamentul 348
Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre pot decide să nu 
aplice prezenta directivă resortisanților 
țărilor terțe în cazul unui aflux masiv de 
migranți pe teritoriul lor.

Or. en

Justificare

În cazul unei situații de criză, cum ar fi un aflux masiv de migranți pe teritoriul statelor 
membre, sarcina administrativă asupra statului membru trebuie ușurată. Astfel, statele 
membre trebuie să aibă posibilitatea ca, în situații de criză, să aplice derogări de la 
dispozițiile directivei, care să le permită să returneze resortisanți ai țărilor terțe aflați în 
situație de ședere ilegală printr-o procedură simplificată și mai rapidă. Prezentul 
amendament este legat de considerentele 2 și 3 întrucât contribuie la un aspect important al 
unei mai bune gestionări a migrației și este o condiție prealabilă pentru o politică de 
returnare eficace.

Amendamentul 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „ședere ilegală” înseamnă prezența 
pe teritoriul unui stat membru a unui 
resortisant al unei țări terțe care nu 
îndeplinește sau nu mai îndeplinește 
condițiile de intrare, astfel cum sunt 
stabilite la articolul 6 din Regulamentul 
(UE) 2016/399 , sau alte condiții de intrare, 
ședere sau reședință în acel stat membru;

2. „ședere neregulamentară” 
înseamnă prezența pe teritoriul unui stat 
membru a unui resortisant al unei țări terțe 
care nu îndeplinește sau nu mai 
îndeplinește condițiile de intrare, astfel 
cum sunt stabilite la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, sau alte 
condiții de intrare, ședere sau reședință în 
acel stat membru;

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 350
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. „returnare” înseamnă procesul de 
întoarcere a unui resortisant al unei țări 
terțe – fie prin respectarea voluntară a unei 
obligații de returnare, fie prin aplicarea 
forțată a acesteia – în:

3. „returnare” înseamnă procesul de 
întoarcere a unui resortisant al unei țări 
terțe – fie prin respectarea voluntară a unei 
obligații de returnare, fie prin aplicarea 
forțată a acesteia – în țara sa de origine.

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentul 47.

Amendamentul 351
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Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țara de origine sau eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentul 47.

Amendamentul 352
Sylvie Guillaume

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii sau bilaterale de 
readmisie sau alte acorduri sau

eliminat

Or. en

Justificare

În temeiul dreptului internațional, returnarea într-o țară de tranzit este acceptabilă dacă 
respectiva țară oferă siguranță, acces eficace la proceduri de azil și protecție împotriva unei 
îndepărtări ulterioare. În schimb, acordurile de readmisie ale UE nu conțin niciun mecanism 
care să asigure că persoana readmisă are acces la o procedură de azil. Prin urmare, 
returnarea în temeiul articolului 3 litera (b) din Directiva privind returnarea poate avea ca 
rezultat o returnare în lanț, expunând persoana riscului de încălcări grave ale drepturilor 
sale fundamentale. În plus, în conformitate cu Concluzia nr. 15 a Comitetului executiv al 
UNHCR, persoanele pot fi returnate într-o țară de tranzit dacă acestea au o legătură sau 
legături apropiate cu țara respectivă. Potrivit UNHCR, printre astfel de legături se numără 
legăturile de familie sau alte legături apropiate între persoana în cauză și o țară, iar simpla 
tranzitare a țării terțe nu ar constitui o astfel de legătură. Un astfel de nivel de legătură 
lipsește din acordurile de readmisie ale UE.

Amendamentul 353
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii sau bilaterale de 
readmisie sau alte acorduri sau

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentul 47.

Amendamentul 354
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii sau bilaterale de 
readmisie sau alte acorduri sau

(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii sau bilaterale de 
readmisie sau alte acorduri aplicabile sau

Or. en

Justificare

Pe lângă acordurile de readmisie ale Uniunii sau cele bilaterale, există mai multe forme de 
acorduri care pot fi aplicate returnării resortisanților țărilor terțe care se află în situație de 
ședere ilegală. În legătură cu considerentul 36, este important, în special în ceea ce privește 
motivele luării în custodie publică, dar fără a se limita la acestea, ca acordurile să fie 
aplicabile persoanei implicate în procesul de returnare.

Amendamentul 355
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii sau bilaterale de 
readmisie sau alte acorduri sau

(b) o țară de tranzit în conformitate cu 
acordurile Uniunii,

Or. it

Justificare

Pentru a asigura controlul democratic și parlamentar, cooperarea cu țările de tranzit ar 
trebui să se bazeze pe acorduri formale, mai degrabă decât pe acorduri informale. Pentru a 
asigura controlul democratic și parlamentar, cooperarea cu țările de tranzit ar trebui să se 
bazeze pe acorduri formale, mai degrabă decât pe acorduri informale. Amendamentul este 
legat de amendamentul raportoarei la considerentul 47.

Amendamentul 356
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o altă țară terță, în care 
resortisantul în cauză al unei țări terțe 
decide în mod voluntar să se întoarcă și în 
care acesta va fi acceptat;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentul 47.

Amendamentul 357
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o altă țară terță, în care resortisantul 
în cauză al unei țări terțe decide în mod 
voluntar să se întoarcă și în care acesta va 
fi acceptat;

(c) orice țară terță în care resortisantul 
unei țări terțe va fi acceptat și în care nu 
există niciun risc de încălcare a 
principiului nereturnării.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece practica a arătat că Directiva privind returnarea 
nu se mai aplică fără a utiliza această extindere a listei țărilor în care se pot efectua 
returnările. În lipsa modificării sugerate de noi, logica internă și funcționalitatea acestui text 
sunt puse în pericol. Punerea în aplicare a amendamentului nostru constituie baza pentru a 
asigura aplicarea statului de drept.

Amendamentul 358
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o altă țară terță, în care resortisantul 
în cauză al unei țări terțe decide în mod 
voluntar să se întoarcă și în care acesta va 
fi acceptat;

(c) o altă țară terță, în care resortisantul 
în cauză al unei țări terțe se poate întoarce 
în mod legal și în care acesta va fi 
acceptat;

Or. en

Justificare

Returnarea voluntară este opțiunea preferată în cea mai mare măsură; totuși, dacă 
resortisantul țării terțe nu se întoarce în mod voluntar, ar trebui să fie disponibilă 
posibilitatea îndepărtării forțate. Dispozițiile privind returnarea voluntară și cea forțată au 
fost modificate în propunerea CE. Este important ca, atât în cazul returnării voluntare, cât și 
al celei forțate, să se asigure faptul că deplasarea este regulamentară; această garanție pare 
să lipsească.

Amendamentul 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o altă țară terță, în care resortisantul 
în cauză al unei țări terțe decide în mod 
voluntar să se întoarcă și în care acesta va 
fi acceptat;

(c) o altă țară terță, în care resortisantul 
în cauză al unei țări terțe se poate întoarce 
în siguranță și în care acesta va fi acceptat;
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Or. en

Justificare

Returnările voluntare se dovedesc a fi mai adecvate. Amendamentele la prezenta reformare 
vor furniza mai multe oportunități de a maximiza efectul și sustenabilitatea returnărilor 
voluntare. Există totuși cazuri în care un resortisant al unei țări terțe nu pleacă în mod 
voluntar. Statele membre nu ar trebui să fie limitate doar la anumite opțiuni de îndepărtare 
atunci când execută o decizie de returnare.

Amendamentul 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o țară terță în care resortisantul 
țării terțe are dreptul de intrare și de 
ședere, sau

Or. fr

Justificare

Acest amendament decurge în mod direct din considerentul 8 și din amendamentul 5, față de 
care constituie o variantă.

Amendamentul 361
Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o altă țară terță în care acesta va fi 
acceptat;

Or. en

Justificare

Întrucât eficacitatea returnărilor este foarte scăzută în prezent, ca opțiune de ultimă instanță 
(în special atunci când persoana returnată nu cooperează), ar trebui să fie posibil ca 
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resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală să fie returnați în orice țară terță 
care îi va accepta. Prezentul amendament decurge din considerentul 12 și din articolul 7, 
având legătură cu obligațiile de cooperare ale persoanelor returnate, întrucât ar include în 
definiția returnării și o altă posibilitate care este legată strâns de lipsa de cooperare.

Amendamentul 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) în ultimă instanță, dacă returnarea 
către o terță menționată la literele (a)-(d) 
nu poate fi executată din cauza lipsei de 
cooperare în procesul de returnare fie din 
partea țării terțe, fie din partea 
resortisantului țării terțe, în orice țară 
terță cu care există un acord la nivelul 
UE sau un acord bilateral în temeiul 
căruia resortisantul țării terțe este 
acceptat și i se permite să rămână, cu 
condiția ca standardele internaționale în 
materie de drepturi ale omului, în 
conformitate cu Pactul internațional cu 
privire la drepturile civile și politice, să fie 
respectate și cu condiția ca nicio normă 
internațională, europeană sau națională 
să nu împiedice returnarea. În cazul în 
care returnarea se efectuează către o țară 
terță care are o frontieră comună cu un 
stat membru, este necesar acordul 
prealabil al respectivului stat membru 
înainte de începerea negocierilor privind 
un astfel de acord bilateral. 

Or. fr

Justificare

Acest amendament decurge în mod direct din considerentul 8 și din amendamentul 5, față de 
care constituie o variantă.

Amendamentul 363
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „decizie de returnare” înseamnă 
decizia sau orice alt act de natură 
administrativă sau judiciară prin care 
șederea unui resortisant al unei țări terțe 
este stabilită sau declarată ca fiind ilegală 
și prin care se impune sau se stabilește 
obligația de returnare;

4. „decizie de returnare” înseamnă 
decizia sau orice alt act de natură 
administrativă sau judiciară prin care 
șederea unui resortisant al unei țări terțe 
este stabilită sau declarată ca fiind 
neregulamentară și prin care se impune 
sau se stabilește obligația de returnare;

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Acesta va fi înlocuit în 
întreg textul cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au 
recomandat să se utilizeze, în schimb, termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „interdicția de intrare” înseamnă 
decizia sau orice alt act de natură 
administrativă sau judiciară care interzice 
intrarea și șederea pe teritoriul statelor 
membre pentru o anumită perioadă și care 
însoțește o decizie de returnare;

(6) „interdicția de intrare” înseamnă 
decizia sau orice alt act de natură 
administrativă sau judiciară care interzice 
intrarea și șederea pe teritoriul statelor 
membre pentru o anumită perioadă;

Or. fr

Justificare

Pentru asigurarea coerenței, în special cu considerentul 25. Interdicția de intrare nu este 
neapărat însoțită de o decizie de returnare.
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Amendamentul 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite prin legislație, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența dovedită a unor motive specifice 
într-un caz particular, care se bazează pe 
criterii specifice și obiective, definite strict 
prin legislație, care justifică presupunerea 
că un resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unei proceduri de returnare se 
poate sustrage acesteia;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentul depus la 
articolul 6 privind riscul de sustragere. Această definiție propusă este mai exactă, va conduce 
la certitudine juridică și este în conformitate cu poziția Parlamentului privind alte dosare, 
cum ar fi SECA.

Amendamentul 366
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite prin legislație, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența dovedită a unor motive într-un 
caz particular care se bazează pe criterii 
specifice și obiective, definite strict prin 
legislație, care justifică presupunerea că un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unei proceduri de returnare se 
poate sustrage acesteia;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind indisolubil legat de amendamentul de eliminare 
depus la articolul 6 privind riscul de sustragere.

Amendamentul 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite prin legislație, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

(7) „risc de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite în prezenta directivă, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

Or. it

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind legat în mod intrinsec de amendamentele depuse la 
articolul 6 din prezenta directivă.

Amendamentul 368
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite prin legislație, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor indicatori clari într-un caz 
particular care se bazează pe criterii 
obiective, definite prin legislație, care 
justifică presupunerea că un resortisant al 
unei țări terțe care face obiectul unei 
proceduri de returnare se poate sustrage 
acesteia;

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este necesar întrucât este corelat cu logica internă a textului, în 
special cu articolul 6 privind riscul de sustragere, furnizând o definiție mai exactă.

Amendamentul 369
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective, 
definite prin legislație, care justifică 
presupunerea că un resortisant al unei țări 
terțe care face obiectul unei proceduri de 
returnare se poate sustrage acesteia;

7. „riscul de sustragere” înseamnă 
existența unor motive într-un caz particular 
care se bazează pe criterii obiective care 
justifică presupunerea că un resortisant al 
unei țări terțe care face obiectul unei 
proceduri de returnare se poate sustrage 
acesteia;

Or. nl

Justificare

Legea nu poate prevedea toate criteriile obiective aplicabile.

Amendamentul 370
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „plecarea voluntară” înseamnă 
îndeplinirea obligației de returnare în 
termenul prevăzut în acest scop în decizia 
de returnare;

8. „plecarea voluntară” înseamnă 
respectarea obligației de returnare în 
oricare etapă a procedurii de returnare, 
ca urmare a unei decizii de a se întoarce 
de bunăvoie sau de a se înscrie într-un 
program de returnare voluntară asistată și 
de reintegrare, luate în cunoștință de 
cauză și în mod liber de persoana în 
cauză, în lipsa oricărei presiuni fizice, 
psihologice sau materiale;
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 14 și la articolul 9 privind plecarea voluntară.

Amendamentul 371
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „persoane vulnerabile” înseamnă 
minori, minori neînsoțiți, persoane cu 
handicap, persoane în vârstă, femei 
gravide, părinți singuri cu copii minori și 
persoane care au fost supuse torturii, 
violului și altor forme grave de violență 
psihică, fizică sau sexuală.

9. „persoane aflate într-o situație 
vulnerabilă” înseamnă persoanele care se 
confruntă cu o capacitate redusă de a 
rezista, de a face față sau de a se redresa 
în urma violenței, a exploatării, a 
abuzului sau a încălcării drepturilor lor, 
din cauza prezenței unor factori și 
circumstanțe la nivel individual, de 
comunitate, de gospodărie, la nivel 
structural și/sau situațional care măresc 
riscul de violență, exploatare, abuz sau 
încălcări ale drepturilor din cauza 
absenței unor factori care protejează de 
astfel de acte de violență, exploatare, abuz 
și încălcări ale drepturilor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la 
considerentul 4.

Amendamentul 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „persoane vulnerabile” înseamnă 
minori, minori neînsoțiți, persoane cu 
handicap, persoane în vârstă, femei 
gravide, părinți singuri cu copii minori și 
persoane care au fost supuse torturii, 
violului și altor forme grave de violență 
psihică, fizică sau sexuală.

9. „persoane vulnerabile” înseamnă 
minori, minori neînsoțiți, persoane cu 
handicap, persoane în vârstă, femei 
gravide, părinți singuri cu copii minori, 
persoane lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale, persoane care 
aparțin minorităților religioase, persoane 
necredincioase și persoane care au fost 
supuse torturii, violului și altor forme grave 
de violență psihică, fizică sau sexuală și 
bazată pe gen.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentul la 
articolul 14 privind sistemul de gestionare a returnărilor pentru a acorda o atenție specifică 
persoanelor vulnerabile. Acest amendament va extinde domeniul de aplicare al acestei 
definiții la persoanele care pot fi identificate ca aflându-se în situații grave de vulnerabilitate; 
de asemenea, acest amendament este în conformitate cu poziția Parlamentului privind alte 
dosare, cum ar fi SECA.

Amendamentul 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „altă autorizație care conferă un 
drept de ședere” înseamnă orice 
document emis de un stat membru pentru 
un resortisant al unei țări terțe care îi 
permite acestuia să rămână pe teritoriul 
său, dar care nu este un permis de ședere 
în sensul articolului 2 punctul 16 din 
Regulamentul (UE) 2016/399 sau o viză 
de lungă ședere în sensul articolului 2 
punctul 14 din Regulamentul (UE) 
2018/1860 (Regulamentul privind 
utilizarea SIS pentru returnare), și cu 
excepția documentului menționat la 
articolul 6 din Directiva 2013/33/UE.
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Or. fr

Justificare

Acest amendament decurge în mod direct din considerentul 8 și din amendamentul 5, față de 
care constituie o variantă.

Amendamentul 374
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor mai favorabile 
cuprinse în:

1. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor cuprinse în:

Or. nl

Justificare

Acordurile bilaterale mai stricte și personalizate nu ar trebui excluse.

Amendamentul 375
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dispozițiilor mai favorabile 
pentru resortisantul unei țări terțe 
prevăzute de acquis-ul Uniunii în 
domeniul imigrației și azilului.

eliminat

Or. nl

Justificare

Având în vedere că situația crizei în materie de azil degenerează din ce în ce mai mult, o 
clauză de standstill nu poate fi acceptată. Prezentul alineat ar trebui eliminat deoarece este în 
contradicție cu obiectivul general prevăzut în considerentul 3 referitor la necesitatea de a 
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realiza o returnare eficace.

Amendamentul 376
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
adopta sau de a menține dispoziții mai 
favorabile pentru persoanele cărora li se 
aplică prezenta directivă, cu condiția ca 
acestea să fie în conformitate cu prezenta 
directivă.

3. Prezenta directivă nu aduce 
atingere dreptului statelor membre de a 
adopta sau de a menține dispoziții mai 
favorabile sau mai stricte pentru 
persoanele cărora li se aplică prezenta 
directivă, cu condiția ca acestea să fie în 
conformitate cu prezenta directivă. 

Or. nl

Justificare

Statele membre ar trebui să își păstreze suveranitatea, ținând seama de circumstanțele socio-
economice specifice ale acestora. Ar putea fi nevoite să fie mai stricte decât standardul minim 
european. Amendamentul subliniază că statele membre rămân suverane, astfel cum se 
menționează în considerentul 4.

Amendamentul 377
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În ceea ce privește resortisanții 
țărilor terțe care nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (2) 
litera (a), statele membre:

eliminat

(a) se asigură că tratamentul și nivelul de 
protecție al acestora nu este mai puțin 
favorabil decât este prevăzut la articolul 
10 alineatele (4) și (5) (limitările privind 
utilizarea măsurilor coercitive), la 
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articolul 11 alineatul (2) litera (a) 
(amânarea îndepărtării), la articolul 17 
alineatul (1) literele (b) și (d) (îngrijirea 
medicală de urgență și luarea în 
considerare a necesităților persoanelor 
vulnerabile) și la articolele 19 și 20 
(condiții de luare în custodie publică) și
(b) respectă principiul nereturnării.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar, fiind indisolubil legat de amendamentele la articolul 22 
privind procedura la frontieră.

Amendamentul 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se asigură că tratamentul și nivelul 
de protecție al acestora nu este mai puțin 
favorabil decât este prevăzut la articolul 10 
alineatele (4) și (5) (limitările privind 
utilizarea măsurilor coercitive), la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) (amânarea 
îndepărtării), la articolul 17 alineatul (1) 
literele (b) și (d) (îngrijirea medicală de 
urgență și luarea în considerare a 
necesităților persoanelor vulnerabile) și la 
articolele 19 și 20 (condiții de luare în 
custodie publică) și

(a) se asigură că tratamentul și nivelul 
de protecție al acestora nu este mai puțin 
favorabil decât este prevăzut la articolul 10 
alineatele (4) și (5) (limitările privind 
utilizarea măsurilor coercitive), la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) (amânarea 
îndepărtării), la articolul 12 (returnarea și 
îndepărtarea copiilor), articolul 15 
(forma), articolul 16 (căi de atac), 
articolul 17 (garanții în așteptarea 
returnării) alineatul (1) literele (b) și (d) 
(îngrijirea medicală de urgență și luarea în 
considerare a necesităților persoanelor 
vulnerabile), articolul 18 (luarea în 
custodie publică) și la articolele 19 și 20 
(condiții de luare în custodie publică) și

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse 
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la articolul 22 privind procedura la frontieră. Deși articolul 2 alineatul (2) litera (a) prevede 
posibilitatea de a exclude anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe din domeniul de 
aplicare al prezentei directive, acest lucru nu ar trebui să conducă la scăderea nivelului 
standardelor aplicabile.

Amendamentul 379
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se asigură că tratamentul și nivelul 
de protecție al acestora nu este mai puțin 
favorabil decât este prevăzut la articolul 10 
alineatele (4) și (5) (limitările privind 
utilizarea măsurilor coercitive), la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) (amânarea 
îndepărtării), la articolul 17 alineatul (1) 
literele (b) și (d) (îngrijirea medicală de 
urgență și luarea în considerare a 
necesităților persoanelor vulnerabile) și la 
articolele 19 și 20 (condiții de luare în 
custodie publică) și

(a) se asigură că tratamentul și nivelul 
de protecție al acestora nu este mai puțin 
favorabil decât este prevăzut la articolul 10 
alineatele (4) și (5) (limitările privind 
utilizarea măsurilor coercitive), la articolul 
11 alineatul (2) litera (a) (amânarea 
îndepărtării), la articolul 12 (luarea în 
considerare a interesului superior al 
copilului și returnarea la îngrijitor sau în 
centre de primire corespunzătoare), la 
articolul 17 alineatul (1) literele (b) și (d) 
(îngrijirea medicală de urgență și luarea în 
considerare a necesităților persoanelor 
vulnerabile) și la articolele 19 și 20 
(condiții de luare în custodie publică) și

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice că decizia unui stat membru de a aplica derogări în temeiul 
articolului 2 alineatul (2) litera (a) respectă în continuare anumite obligații juridice, inclusiv 
cele în temeiul articolului 12 privind minorii neînsoțiți. Parlamentul subliniază întotdeauna 
importanța drepturilor copilului, în special în situații în care se returnează copii. Este 
important ca derogarea de la articolul 2 alineatul (2) litera (a) să prevadă un tratament mai 
puțin favorabil.

Amendamentul 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
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Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectă principiul nereturnării. eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) respectă principiul nereturnării. (b) respectă principiul nereturnării, 
interesul superior al copilului, viața de 
familie și starea de sănătate (articolul 5).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse 
la articolul 22 privind procedura la frontieră. Deși articolul 2 alineatul (2) litera (a) prevede 
posibilitatea de a exclude anumite categorii de resortisanți ai țărilor terțe din domeniul de 
aplicare al prezentei directive, acest lucru nu ar trebui să conducă la scăderea nivelului 
standardelor aplicabile.

Amendamentul 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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5 Principiul nereturnării, interesul 
superior al copilului, viața de familie și 
starea de sănătate

5 Interesul superior al copilului, viața 
de familie și starea de sănătate

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) intereselor superioare ale copilului; (a) intereselor superioare ale copilului, 
care constituie considerentul primordial 
în toate deciziile referitoare la minori;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 14 privind sistemul de gestionare a returnărilor, în care ar trebui să se acorde o 
atenție adecvată persoanelor vulnerabile, inclusiv minorilor.

Amendamentul 384
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) nevoilor speciale ale persoanelor 
cu dizabilități, persoanelor în vârstă, 
femeilor gravide, victimelor traficului de 
persoane, persoanelor cu boli grave, 
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persoanelor cu tulburări mintale și 
persoanelor care au fost supuse torturii, 
violului sau altor forme grave de violență 
psihică, fizică sau sexuală, cum ar fi 
victimele mutilării genitale feminine.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la 
considerentul 38 și la articolul 14.

Amendamentul 385
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) drepturilor propriilor populații;

Or. nl

Justificare

Politica în materie de azil trebuie să protejeze nu numai solicitantul de azil, ci și populația 
unei țări. Prezentul amendament se bazează pe considerentul 4 și pe amendamentul 2 la 
considerentul 4 referitor la articolul 15 din CEDO.

Amendamentul 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

și respectă principiul nereturnării. eliminat

Or. fr
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Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 387
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 eliminat
Riscul de sustragere

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:
(a) lipsa documentelor care să dovedească 
identitatea;
(b) lipsa reședinței, a unui domiciliu stabil 
sau a unei adrese fiabile;
(c) lipsa resurselor financiare;
(d) intrarea ilegală pe teritoriul statelor 
membre;
(e) trecerea neautorizată pe teritoriul unui 
alt stat membru;
(f) exprimarea explicită a intenției de a nu 
se conforma măsurilor legate de returnare 
aplicate în temeiul prezentei directive;
(g) existența unei decizii de returnare 
emise într-un alt stat membru cu privire la 
persoana în cauză;
(h) nerespectarea unei decizii de 
returnare, inclusiv a obligației de 
returnare în termenul stabilit pentru 
plecarea voluntară;
(i) nerespectarea obligației prevăzute la 
articolul 8 alineatul (2) de a pleca imediat 
într-un alt stat membru care a acordat un 
permis de ședere valabil sau o altă 
autorizație care conferă un drept de 
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ședere;
(j) neîndeplinirea obligației de a coopera 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre în toate etapele procedurilor de 
returnare, menționate la articolul 7;
(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru;
(l) anchete sau proceduri penale în curs;
(m) utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate, distrugerea 
sau eliminarea în alt mod a documentelor 
existente sau refuzul de a furniza 
amprentele digitale, astfel cum se prevede 
în legislația Uniunii sau în cea națională;
(n) împotrivirea violentă sau frauduloasă 
la procedurile de returnare;
(o) nerespectarea unei măsuri care 
vizează prevenirea riscului de sustragere 
menționat la articolul 9 alineatul (3);
(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare existente.
2.
Existența unui risc de sustragere se 
stabilește pe baza unei evaluări globale a 
circumstanțelor specifice ale fiecărui caz 
în parte, luând în considerare criteriile 
obiective menționate la alineatul (1).
Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus 
într-un caz individual, cu excepția cazului 
în care se dovedește contrariul, atunci 
când este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) 
literele (m), (n), (o) și (p).

Or. en

Amendamentul 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Existența unui risc de sustragere 
se stabilește pe baza unei evaluări globale 
a circumstanțelor specifice și a viitorului 
comportament care se poate preconiza în 
mod rezonabil în fiecare caz în parte, 
luând în considerare următoarele criterii 
obiective:

Or. en

Amendamentul 389
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

eliminat

(a) lipsa documentelor care să dovedească 
identitatea;
(b) lipsa reședinței, a unui domiciliu stabil 
sau a unei adrese fiabile;
(c) lipsa resurselor financiare;
(d) intrarea ilegală pe teritoriul statelor 
membre;
(e) trecerea neautorizată pe teritoriul unui 
alt stat membru;
(f) exprimarea explicită a intenției de a nu 
se conforma măsurilor legate de returnare 
aplicate în temeiul prezentei directive;
(g) existența unei decizii de returnare 
emise într-un alt stat membru cu privire la 
persoana în cauză;
(h) nerespectarea unei decizii de 
returnare, inclusiv a obligației de 
returnare în termenul stabilit pentru 
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plecarea voluntară;
(i) nerespectarea obligației prevăzute la 
articolul 8 alineatul (2) de a pleca imediat 
într-un alt stat membru care a acordat un 
permis de ședere valabil sau o altă 
autorizație care conferă un drept de 
ședere;
(j) neîndeplinirea obligației de a coopera 
cu autoritățile competente ale statelor 
membre în toate etapele procedurilor de 
returnare, menționate la articolul 7;
(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru;
(l) anchete sau proceduri penale în curs;
(m) utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate, distrugerea 
sau eliminarea în alt mod a documentelor 
existente sau refuzul de a furniza 
amprentele digitale, astfel cum se prevede 
în legislația Uniunii sau în cea națională;
(n) împotrivirea violentă sau frauduloasă 
la procedurile de returnare;
(o) nerespectarea unei măsuri care 
vizează prevenirea riscului de sustragere 
menționat la articolul 9 alineatul (3);
(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare existente.

Or. en

Amendamentul 390
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

1. Existența unui risc de sustragere 
se stabilește pe baza unei evaluări globale 
a circumstanțelor specifice ale fiecărui 
caz în parte, luând în considerare criterii 
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obiective care includ cel puțin următoarele 
criterii:

Or. en

Amendamentul 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

(1) Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ următoarele 
criterii, precum și orice alte criterii pe 
care statele membre le consideră utile:

Or. fr

Amendamentul 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ exclusiv 
următoarele criterii:

Or. en

Amendamentul 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

1. Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 pot să includă numai 
următoarele criterii:

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei a enumerat o serie de criterii obiective atât de vaste, încât practic toți 
resortisanții țărilor terțe aflați în situație neregulamentară ar fi acoperiți de acestea. În plus, 
lista propusă nu era exhaustivă. Acest lucru ar avea un efect foarte grav din cauza legăturii 
dintre riscul de sustragere și luarea în custodie publică, precum și pentru limitarea opțiunilor 
de plecare voluntară. Această situație ar implica costuri considerabile, astfel cum a subliniat 
evaluarea impactului a PE, atât pentru resortisanții țărilor terțe, cât și pentru statele 
membre. Ar fi mai bine să se asigure certitudinea juridică și armonizarea la nivelul Uniunii 
cu privire la riscul de sustragere și să se introducă aici o listă exhaustivă a criteriilor 
obiective. Criteriile ar trebui să fie exacte și să reprezinte efectiv o legătură cu riscul de 
sustragere.

Amendamentul 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 includ cel puțin 
următoarele criterii:

(1) Criteriile obiective menționate la 
articolul 3 punctul 7 sunt următoarele:

Or. it

Amendamentul 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lipsa documentelor care să 
dovedească identitatea;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lipsa documentelor care să 
dovedească identitatea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lipsa documentelor care să 
dovedească identitatea;

eliminat

Or. en

Justificare

Este posibil ca mulți solicitanți de azil și alți resortisanți ai țărilor terțe să nu fie întotdeauna 
în măsură să furnizeze o astfel de documentație. De exemplu, astfel de documente pot să se fi 
pierdut sau să le fi fost confiscate. În sine, acesta nu este un criteriu obiectiv pentru a 
preconiza un risc de sustragere. Acesta nu este un criteriu care contribuie la stabilirea 
comportamentului viitor.

Amendamentul 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lipsa reședinței, a unui domiciliu 
stabil sau a unei adrese fiabile;

eliminat

Or. en

Justificare

În cazuri frecvente, o astfel de reședință, un astfel de domiciliu stabil sau o astfel de adresă 
„fiabilă” poate să lipsească, expunând, prin urmare, un număr potențial mare de persoane la 
luarea în custodie publică, iar lipsa de adăpost nu este, ca atare, un criteriu fiabil pentru 
estimarea riscului de sustragere în viitor.

Amendamentul 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) lipsa reședinței, a unui domiciliu 
stabil sau a unei adrese fiabile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lipsa resurselor financiare; eliminat

Or. it

Amendamentul 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
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Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lipsa resurselor financiare; eliminat

Or. en

Amendamentul 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) lipsa resurselor financiare; eliminat

Or. en

Justificare

Nu este clar modul în care lipsa resurselor financiare ar constitui un criteriu fiabil pentru 
estimarea riscului de sustragere în viitor. De fapt, tocmai existența resurselor financiare este 
adesea necesară pentru sustragere.

Amendamentul 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) intrarea ilegală pe teritoriul 
statelor membre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) intrarea ilegală pe teritoriul 
statelor membre;

eliminat

Or. en

Justificare

În funcție de interpretarea dată de statele membre, această dispoziție ar putea să acopere 
practic toți solicitanții de azil care sosesc la frontierele externe. Prin urmare, ar putea să 
permită luarea în custodie publică a grupurilor mari de solicitanți de azil. În plus, o astfel de 
intrare din trecut nu constituie un criteriu fiabil pentru estimarea riscului de sustragere în 
viitor.

Amendamentul 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) intrarea ilegală pe teritoriul 
statelor membre;

eliminat

Or. it

Amendamentul 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) intrarea ilegală pe teritoriul statelor 
membre;

(d) intrarea ilegală pe teritoriul statelor 
membre sau reținerea ori prinderea în 
cazul unei treceri ilegale pe cale terestră, 
maritimă sau aeriană a frontierei externe 
a unui stat membru;
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Or. fr

Amendamentul 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trecerea neautorizată pe teritoriul 
unui alt stat membru;

eliminat

Or. en

Amendamentul 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) trecerea neautorizată pe teritoriul 
unui alt stat membru;

(e) trecerea neautorizată pe teritoriul 
unui alt stat membru, inclusiv în urma 
tranzitării unei țări terțe sau tentativele de 
a face acest lucru;

Or. fr

Amendamentul 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) exprimarea explicită a intenției de a 
nu se conforma măsurilor legate de 
returnare aplicate în temeiul prezentei 
directive;

(f) exprimarea explicită a intenției de a 
nu se conforma tuturor măsurilor legate de 
returnare aplicate în temeiul prezentei 
directive sau acțiunile care demonstrează 
în mod clar intenția de a nu se conforma 
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tuturor acestor măsuri;

Or. fr

Amendamentul 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) existența unei decizii de returnare 
emise într-un alt stat membru cu privire la 
persoana în cauză;

eliminat

Or. it

Amendamentul 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) existența unei decizii de returnare 
emise într-un alt stat membru cu privire la 
persoana în cauză;

(g) existența unei decizii de returnare 
emise într-un alt stat membru cu privire la 
persoana în cauză, dacă nu a fost dat 
acordul pentru tranzit conform articolului 
9 alineatul (5);

Or. pl

Justificare

Acest considerent este completat în concordanță cu amendamentele depuse la articolul 9 
alineatul (5).

Amendamentul 412
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
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Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nerespectarea obligației prevăzute 
la articolul 8 alineatul (2) de a pleca 
imediat într-un alt stat membru care a 
acordat un permis de ședere valabil sau o 
altă autorizație care conferă un drept de 
ședere;

eliminat

Or. it

Amendamentul 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nerespectarea obligației prevăzute 
la articolul 8 alineatul (2) de a pleca 
imediat într-un alt stat membru care a 
acordat un permis de ședere valabil sau o 
altă autorizație care conferă un drept de 
ședere;

(i) nerespectarea obligației prevăzute 
la articolul 8 alineatul (2) de a pleca într-un 
alt stat membru care a acordat un permis de 
ședere valabil sau o altă autorizație care 
conferă un drept de ședere;

Or. en

Amendamentul 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) neîndeplinirea obligației de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare, menționate la 
articolul 7;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) neîndeplinirea obligației de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare, menționate la 
articolul 7;

eliminat

Or. it

Amendamentul 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru;

(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru, dacă 
pedeapsa nu a fost executată integral;

Or. it

Amendamentul 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru;

(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune gravă comisă într-un stat 
membru;
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Or. en

Justificare

Condamnarea pentru orice infracțiune, inclusiv pentru cele minore, nu este un factor obiectiv 
și fiabil în sine pentru a stabili viitorul risc de sustragere. Totuși, condamnarea pentru o 
infracțiune gravă poate fi un astfel de factor. Acest lucru nu ar trebui să fie valabil doar 
pentru astfel de condamnări în alte state membre, ci în toate statele membre.

Amendamentul 418
Nadine Morano

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) existența unei condamnări pentru o 
infracțiune, inclusiv pentru o infracțiune 
gravă comisă în alt stat membru;

(k) existența unei condamnări 
anterioare pentru o infracțiune, inclusiv 
pentru o infracțiune comisă în alt stat 
membru;

Or. fr

Amendamentul 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) anchete sau proceduri penale în 
curs;

eliminat

Or. en

Justificare

Anchetele sau procedurile penale în curs pot fi un motiv legitim pentru impunerea unor 
restricții sau chiar pentru luarea în custodie publică. Totuși, acesta nu este un aspect care să 
fie legiferat în prezenta directivă. Există motive suficiente în temeiul dreptului penal național 
pentru impunerea unor restricții sau a luării în custodie publică în astfel de cazuri.
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Amendamentul 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate, distrugerea 
sau eliminarea în alt mod a documentelor 
existente sau refuzul de a furniza 
amprentele digitale, astfel cum se prevede 
în legislația Uniunii sau în cea națională;

eliminat

Or. en

Amendamentul 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate, distrugerea 
sau eliminarea în alt mod a documentelor 
existente sau refuzul de a furniza 
amprentele digitale, astfel cum se prevede 
în legislația Uniunii sau în cea națională;

(m) utilizarea unor documente de 
identitate sau de călătorie, a unor permise 
de ședere sau vize ori a unor documente 
care justifică condițiile de intrare false sau 
falsificate, distrugerea sau eliminarea în alt 
mod a acestor documente, utilizarea 
pseudonimelor cu intenție frauduloasă, 
comunicarea altor informații false pe cale 
orală sau în scris, refuzul de a furniza 
datele biometrice, astfel cum se prevede în 
legislația Uniunii sau în cea națională;

Or. fr

Amendamentul 422
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate, distrugerea 
sau eliminarea în alt mod a documentelor 
existente sau refuzul de a furniza 
amprentele digitale, astfel cum se prevede 
în legislația Uniunii sau în cea națională;

(m) distrugerea sau eliminarea în alt 
mod a documentelor existente sau refuzul 
de a furniza amprentele digitale, astfel cum 
se prevede în legislația Uniunii sau în cea 
națională;

Or. en

Justificare

Utilizarea unor documente de identitate false sau falsificate în sine nu este un factor obiectiv 
și fiabil pentru a stabili viitorul risc de sustragere. În plus, mulți solicitanți de azil nu au nicio 
altă opțiune pentru a fugi din țara lor de origine decât utilizarea unor documente de 
identitate false sau falsificate. Totuși, actul intenționat de a distruge sau de a elimina astfel de 
documente poate fi un factor obiectiv pentru a stabili viitorul risc de sustragere.

Amendamentul 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) împotrivirea violentă sau 
frauduloasă la procedurile de returnare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) nerespectarea unei măsuri care 
vizează prevenirea riscului de sustragere 
menționat la articolul 9 alineatul (3);

eliminat
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Or. en

Amendamentul 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare existente.

eliminat

Or. it

Amendamentul 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare existente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare existente.

(p) nerespectarea unei interdicții de 
intrare în vigoare.

Or. fr

Amendamentul 428
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Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera pa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(pa) riscul la adresa ordinii publice, a 
siguranței publice și a securității 
naționale;

Or. fr

Amendamentul 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre pot prevedea 
criterii obiective suplimentare în legislația 
lor națională.

Or. fr

Amendamentul 430
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Existența unui risc de sustragere 
se stabilește pe baza unei evaluări globale 
a circumstanțelor specifice ale fiecărui 
caz în parte, luând în considerare 
criteriile obiective menționate la alineatul 
(1).

eliminat

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus 
într-un caz individual, cu excepția cazului 
în care se dovedește contrariul, atunci 
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când este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) 
literele (m), (n), (o) și (p).

Or. en

Amendamentul 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui risc de sustragere se 
stabilește pe baza unei evaluări globale a 
circumstanțelor specifice ale fiecărui caz în 
parte, luând în considerare criteriile 
obiective menționate la alineatul (1).

Existența unui risc de sustragere se 
stabilește pe baza unei evaluări globale a 
circumstanțelor specifice ale fiecărui caz în 
parte, luând în considerare criteriile 
obiective menționate la alineatele (1) și 
(1a).

Or. fr

Amendamentul 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus 
într-un caz individual, cu excepția cazului 
în care se dovedește contrariul, atunci 
când este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) 
literele (m), (n), (o) și (p).

eliminat

Or. en

Justificare

Această propunere pleacă de la principiul că ar trebui să existe întotdeauna o evaluare 
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individuală a riscului de sustragere, prin introducerea unei prezumții automate a riscului de 
sustragere pentru anumite motive.

Amendamentul 433
Isabel Santos

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus 
într-un caz individual, cu excepția cazului 
în care se dovedește contrariul, atunci 
când este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) 
literele (m), (n), (o) și (p).

eliminat

Or. pt

Amendamentul 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(m), (n), (o) și (p).

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(d), (e), (f), (g), (h), (k), (l), (m), (n), (o), 
(p) și (q).

Or. fr

Amendamentul 435
Jeroen Lenaers
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Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(m), (n), (o) și (p).

Statele membre stabilesc că un risc de 
sustragere este presupus într-un caz 
individual, cu excepția cazului în care se 
dovedește contrariul, atunci când este 
îndeplinit unul dintre criteriile obiective 
menționate la alineatul (1) literele (f), (g), 
(h), (i), (j), (k), (m), (n), (o) și (p).

Or. en

Amendamentul 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(m), (n), (o) și (p).

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) 
literele (k), (m), (n), (o) și (p).

Or. en

Justificare

Condamnarea unui resortisant al unei țări terțe în alt stat membru, de exemplu pentru o 
infracțiune gravă, demonstrează în sine deplasarea între statele membre.

Amendamentul 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(m), (n), (o) și (p).

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 
că un risc de sustragere este presupus într-
un caz individual, cu excepția cazului în 
care se dovedește contrariul, atunci când 
este îndeplinit unul dintre criteriile 
obiective menționate la alineatul (1) literele 
(m), (n) și (o).

Or. it

Amendamentul 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

7 Obligația de a coopera 7 Obligația resortisanților țărilor 
terțe de a coopera

Or. fr

Amendamentul 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 7 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a coopera Informare și cooperare

Or. en

Amendamentul 440
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 - titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a coopera Furnizarea de informații

Or. en

Amendamentul 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligația de a coopera Cooperare

Or. en

Amendamentul 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta include 
în special următoarele obligații:

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare, cu excepția 
cazului în care resortisanții țărilor terțe 
pot demonstra că vor pleca fără asistență. 
Aceasta include în special următoarele 
obligații:

Or. en

Amendamentul 443
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta include 
în special următoarele obligații:

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare, cu excepția 
cazului în care resortisanții țărilor terțe 
pot demonstra că vor pleca fără asistență. 
Aceasta include în special următoarele 
obligații:

Or. en

Amendamentul 444
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta include 
în special următoarele obligații:

1. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe pe parcursul 
procesului de returnare, într-o limbă pe 
care aceștia o înțeleg, într-o formă 
concisă, transparentă, inteligibilă și ușor 
accesibilă, într-un limbaj clar și simplu, 
cu privire la etapele procedurilor de 
returnare. Informațiile furnizate includ în 
special următoarele obligații:

Or. en

Amendamentul 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 

1. Statele membre facilitează 
cooperarea dintre resortisanții țărilor terțe 
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coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta include 
în special următoarele obligații:

și autoritățile competente ale statelor 
membre în toate etapele procedurilor de 
returnare. Toate informațiile privind 
această procedură sunt furnizate 
resortisanților țărilor terțe într-o limbă pe 
care o înțeleg.

Or. en

Amendamentul 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre impun 
resortisanților țărilor terțe obligația de a 
coopera cu autoritățile competente ale 
statelor membre în toate etapele 
procedurilor de returnare. Aceasta 
include în special următoarele obligații:

1. Statele membre iau măsuri care 
facilitează cooperarea și furnizarea 
reciprocă de informații între autoritățile 
competente și resortisantul țării terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament recunoaște importanța furnizării reciproce de informații și a cooperării în 
timpul procedurii de returnare. Prin urmare, este mai echilibrat decât propunerea Comisiei, 
care impune obligații doar resortisantului țării terțe. Furnizarea reciprocă de informații și 
cooperarea sunt esențiale pentru consolidarea încrederii în procesul de returnare, făcându-l 
mai eficient și eficace, precum și pentru a putea lua în considerare circumstanțele specifice 
ale resortisantului țării terțe.

Amendamentul 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest element este reflectat acum într-un amendament nou și mai echilibrat la articolul 7 
alineatul (2).

Amendamentul 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității, inclusiv a vârstei, 
prin intermediul examinării oaselor sau a 
dinților;

Or. fr

Amendamentul 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității și de a demonstra 
eforturile depuse, dacă este solicitat acest 
lucru;

Or. fr
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Amendamentul 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) cooperarea resortisanților țărilor 
terțe în vederea furnizării tuturor 
elementelor necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

Or. en

Amendamentul 451
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obligația de a furniza toate 
elementele necesare pentru stabilirea sau 
verificarea identității;

(a) o prezentare generală și o 
explicare a diferitelor etape ale procedurii 
de returnare;

Or. en

Amendamentul 452
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest element este reflectat acum într-un amendament nou și mai echilibrat la articolul 7 
alineatul (2).

Amendamentul 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost 
tranzitate;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 456
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost tranzitate;

(b) obligația de a furniza informații cu 
privire la țările terțe care au fost tranzitate 
și a persoanelor de legătură sau călăuze;

Or. ro

Amendamentul 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest element este reflectat acum într-un amendament nou și mai echilibrat la articolul 7 
alineatul (2).

Amendamentul 458
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

(c) obligația de a furniza autorităților 
competente o adresă fiabilă, în forma și în 
termenul stabilit de legislația națională, și 
de a rămâne prezent și disponibil pe 
întreaga durată a procedurilor;

Or. fr

Amendamentul 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) obligația de a rămâne prezent și 
disponibil pe întreaga durată a 
procedurilor;

(c) resortisanții țărilor terțe rămân 
disponibili pe întreaga durată a 
procedurilor;

Or. en

Amendamentul 461
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cunoașterea consecințelor 
nerespectării unei obligații de returnare 
în urma unei decizii de returnare;

Or. en

Amendamentul 462
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) cunoașterea calendarului 
procedurii, inclusiv a termenelor pe care 
autoritățile competente trebuie să le 
respecte, printre care și termenele de 
luare în custodie publică;

Or. en

Amendamentul 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la 
autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest element este reflectat acum într-un amendament nou și mai echilibrat la articolul 7 
alineatul (2).
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Amendamentul 464
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la 
autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

eliminat

Or. en

Amendamentul 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la 
autoritățile competente din țările terțe o 
cerere de obținere a unui document de 
călătorie valabil.

eliminat

Or. en

Amendamentul 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil.

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil și de a furniza toate informațiile și 
declarațiile necesare pentru a obține un 
astfel de document, precum și de a 
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coopera cu aceste autorități;

Or. fr

Amendamentul 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil.

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil și de a îndeplini cerințele cu 
privire la starea sa medicală, impuse de 
țara de origine;

Or. en

Amendamentul 468
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil.

(d) obligația de a depune la autoritățile 
competente din țările terțe o cerere de 
obținere a unui document de călătorie 
valabil și de a îndeplini cerințele cu 
privire la starea sa medicală, impuse de 
țara de origine;

Or. en

Amendamentul 469
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) o prezentare generală clară a 
drepturilor și a obligațiilor pe parcursul 
procedurii, printre care dreptul la o cale 
de atac, de recurs sau de reexaminare 
eficientă împotriva deciziilor privind 
returnarea sau luarea în custodie publică, 
astfel cum se menționează la articolele 15 
și 18a, și dreptul la asistență juridică și 
interpretare gratuite;

Or. en

Amendamentul 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) obligația de a se înfățișa personal, 
dacă și atunci când acest lucru le este 
solicitat în acest scop, în fața autorităților 
competente naționale și din țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 471
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) cunoașterea rezultatului deciziilor 
referitoare la returnare sau luarea în 
custodie publică, astfel cum se 
menționează la articolele 15 și 18, a 
motivelor respectivei decizii, precum și a 
elementelor luate în considerare în sensul 
deciziei și a termenelor și a modului în 
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care o astfel de decizie poate fi contestată.

Or. en

Amendamentul 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 473
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 474
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

2. (1) Resortisantul țării terțe 
informează autoritățile competente, în 
măsura posibilităților și după știința sa, 
cu privire la elementele necesare pentru 
stabilirea sau verificarea identității sale și 
prezintă, dacă sunt disponibile, 
documentele cu privire la naționalitate sau 
naționalități, vârstă, țara sau țările și locul 
sau locurile de reședință anterioare, rutele 
de călătorie și documentele de călătorie. De 
asemenea, resortisantul țării terțe rămâne 
prezent și disponibil pe întreaga durată a 
procedurii și, în măsura în care acest 
lucru este posibil și în cazul în care nu își 
periclitează drepturile sau siguranța, 
cooperează cu autoritățile competente din 
țările terțe, prin depunerea unei cereri 
pentru obținerea unui document de 
călătorie valabil.

Or. en

Amendamentul 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă și 
mijloacele de verificare a vârstei declarate 
în urma examinării oaselor sau a dinților, 
țara sau țările și locul sau locurile de 
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reședință anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie, precum și orice 
alte elemente pe care statele membre le 
vor considera utile.

Or. fr

Amendamentul 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, vârstă, țara 
sau țările și locul sau locurile de reședință 
anterioare, rutele de călătorie și 
documentele de călătorie.

(2) Elementele menționate la alineatul 
(1) litera (a) includ declarațiile și 
documentele resortisanților țărilor terțe pe 
care le dețin cu privire la identitate, 
naționalitate sau naționalități, data și locul 
nașterii, țara sau țările și locul sau locurile 
de reședință anterioare, rutele de călătorie 
și documentele de călătorie, precum și 
datele biometrice.

Or. fr

Amendamentul 477
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 478
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoș Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

3. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe în scris, într-o 
formă concisă, transparentă, inteligibilă 
și ușor accesibilă, într-un limbaj clar și 
simplu, pe baza unui model standard creat 
de Agenția Europeană pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă și într-o 
limbă pe care solicitantul o înțelege. 
Acolo unde este necesar, aceste informații 
sunt furnizate, de asemenea, oral și într-o 
formă vizuală, prin clipuri video sau 
pictograme și țin seama de circumstanțele 
individuale, în special ale persoanelor 
vulnerabile. Aceste informații includ, cel 
puțin, o prezentare generală clară a 
procedurii de returnare, a drepturilor și a 
obligațiilor din timpul procedurii, a 
consecințelor nerespectării unei obligații 
de returnare în urma unei decizii de 
returnare și datele de contact ale 
organizațiilor neguvernamentale și 
internaționale care pot oferi consiliere, 
precum și opțiunile unor returnări 
durabile, cum ar fi măsurile de sprijin și 
de reintegrare.

Or. en

Justificare

Acest amendament stabilește elemente și formate mai precise ale informațiilor care trebuie să 
fie furnizate, inclusiv în conformitate cu pozițiile PE cu privire la furnizarea de informații din 
SECA și astfel cum s-a convenit deja parțial în triloguri.

Amendamentul 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
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Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

3. Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1). În cazul 
copiilor, informațiile sunt furnizate într-
un mod adaptat vârstei și nevoilor lor și 
într-o limbă pe care o înțeleg, în prezența 
responsabililor cu protecția copilului sau 
a tutorelui.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial, 
ar trebui numit un tutore pentru copiii separați și neînsoțiți. Acest amendament se bazează pe 
Manualul FRA privind tutela pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească, p. 26 și 
următoarele.

Amendamentul 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1).

(3) Statele membre informează 
resortisanții țărilor terțe cu privire la 
consecințele nerespectării obligației 
menționate la alineatul (1). Statele membre 
stabilesc modalitățile pentru furnizarea 
unor astfel de informații.

Or. fr

Amendamentul 481
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Toate informațiile menționate la 
alineatul (1) sunt furnizate în timp util 
pentru a permite resortisantului țării terțe 
să își exercite drepturile garantate în 
temeiul prezentei directive. Informațiile 
sunt furnizate atât oral, cât și în scris. În 
cazul minorilor, informațiile sunt 
furnizate într-un mod adaptat vârstei și 
nevoilor lor de către personal instruit 
corespunzător în dreptul Uniunii și în 
dreptul internațional al drepturilor 
omului, precum și în dreptul Uniunii și 
dreptul internațional privind refugiații, cu 
participarea membrilor familiei sau a 
tutorelui.

Or. en

Amendamentul 482
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Statele membre pun la dispoziție 
fișe cu informații generale care explică 
principalele elemente ale procedurii de 
returnare, distribuite atât oral, cât și în 
scris.

Or. en

Amendamentul 483
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Statele membre pun la dispoziția 
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resortisantului țării terțe asistența unei 
persoane responsabile de caz, care să îl 
sprijine pe parcursul procedurii în 
conformitate cu articolul 14.

Or. en

Amendamentul 484
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3d. Statele membre oferă 
resortisanților țărilor terțe aflați în curs 
de returnare posibilitatea de a comunica 
cu Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM) și datele de contact ale 
organizațiilor care oferă asistență sau 
consiliere juridică. Asistența și consilierea 
juridică ar trebui să fie oferite în mod 
sistematic și în toate etapele procedurii, 
inclusiv în ceea ce privește căile de atac.

Or. en

Amendamentul 485
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3e. Statele membre oferă 
resortisanților țărilor terțe aflați în curs 
de returnare acces la asistență medicală și 
la toate celelalte servicii sociale de care au 
nevoie.

Or. en



PE658.738v01-00 218/367 AM\1214327RO.docx

RO

Amendamentul 486
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Dreptul de a fi ascultat

Înainte de adoptarea unei decizii de 
returnare, resortisantului țării terțe i se 
acordă dreptul de a fi ascultat, în special 
pentru a evalua:
a) șederea legală sau ilegală a 
resortisantului țării terțe;
b) toate circumstanțele care afectează 
obligația de a emite o decizie de returnare 
în temeiului articolului 8 alineatele (2), 
(3), (4) și (5);
c) situația personală și familială;
d) disponibilitatea de plecare voluntară în 
temeiul articolului 9;
e) orice alt detaliu relevant pentru a evita 
încălcarea drepturilor fundamentale, în 
special a principiului nereturnării, a 
dreptului la respectarea vieții de familie, 
precum și a intereselor superioare ale 
copilului.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează introducerea dreptului de a fi ascultat pentru resortisantul țării 
terțe care face obiectul deciziei de returnare, astfel cum a recunoscut CJUE în cauza C-
249/13, Boudjlida, și C-82/16, K.A.

Amendamentul 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

ÎNCHEIEREA ȘEDERII ILEGALE ÎNCHEIEREA ȘEDERII 
NEREGULAMENTARE

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 488
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ÎNCHEIEREA ȘEDERII ILEGALE ÎNCHEIEREA ȘEDERII 
NEREGULAMENTARE

Or. en

Amendamentul 489
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

1. Înainte de a emite o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor, fără a 
aduce atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5), statele membre verifică 
întotdeauna dacă statutul persoanei ar 
putea fi regularizat pe baza legăturilor 
sale existente cu statul membru.



PE658.738v01-00 220/367 AM\1214327RO.docx

RO

Or. en

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentele depuse la considerentul 4.

Amendamentul 490
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

1. Statele membre emit o decizie de 
returnare și un ordin de luare în custodie 
publică împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

Or. nl

Justificare

O decizie de returnare fără un ordin de luare în custodie publică a rămas literă moartă în 
marea majoritate a cazurilor din prezent. Acesta este motivul pentru care politica europeană 
în materie de azil eșuează. Prezentul amendament urmează recomandarea din considerentul 
28 de a nu obstrucționa pregătirea returnării.

Amendamentul 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul lor, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).

1. Statele membre emit o decizie de 
returnare împotriva oricărui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor, fără a 
aduce atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2)-(5).
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Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 492
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul unui stat membru și care posedă 
un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de 
ședere, eliberate de un alt stat membru, li 
se cere să se întoarcă imediat pe teritoriul 
statului membru respectiv. În cazul 
nerespectării acestei cerințe de către 
resortisantul unei țări terțe sau în cazul în 
care plecarea imediată a resortisantului 
unei țări terțe este necesară din motive de 
ordine publică sau de securitate 
națională, se aplică alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 4.

Amendamentul 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul unui stat membru și care posedă 
un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de ședere, 
eliberate de un alt stat membru, li se cere 
să se întoarcă imediat pe teritoriul statului 
membru respectiv. În cazul nerespectării 
acestei cerințe de către resortisantul unei 
țări terțe sau în cazul în care plecarea 
imediată a resortisantului unei țări terțe 
este necesară din motive de ordine publică 
sau de securitate națională, se aplică 
alineatul (1).

2. Resortisanților țărilor terțe care se 
află în situație de ședere neregulamentară 
pe teritoriul unui stat membru și care 
posedă un permis de ședere valid sau o altă 
autorizație care conferă un drept de ședere, 
eliberate de un alt stat membru, li se cere 
să se întoarcă imediat pe teritoriul statului 
membru respectiv. În cazul nerespectării 
acestei cerințe de către resortisantul unei 
țări terțe sau în cazul în care plecarea 
imediată a resortisantului unei țări terțe 
este necesară din motive de ordine publică 
sau de securitate națională, se aplică 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 494
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul nerespectării acestei cerințe de 
către resortisantul țării terțe vizat, se 
aplică alineatul (1), iar statul membru 
care a emis decizia de returnare 
demarează o consultare în temeiul 
articolului 10 din Regulamentul (UE) 
2018/1860.
Atunci când statul membru care a emis 
un permis de ședere sau altă autorizație 
care conferă drept de ședere informează 
statul membru care a emis decizia de 
returnare cu privire la faptul că menține 
permisul sau autorizația respectivă ori 
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atunci când nu ia o decizie în termenul 
stabilit la articolul 10 litera (e) din 
Regulamentul (UE) 2018/1860, statul 
membru respectiv este obligat să 
primească resortisantul țării terțe pe 
teritoriul său.

Or. en

Justificare

Întrucât regulamentul stabilește numai normele referitoare la consultarea între statele 
membre, directiva ar trebui să stabilească norma potrivit căreia statele membre primesc 
resortisantul țării terțe pe teritoriul lor, care este consecința logică a procedurii inițiate în 
temeiul Regulamentului (UE) 2018/1860, în cazurile în care se menține permisul de ședere 
sau altă autorizație valabilă. Întrucât legislația privind sistemul de informații pentru 
returnare a fost publicată la 28 noiembrie 2018, în urma propunerii Comisiei privind 
returnarea, este important să se facă legătura între cele două dosare, deoarece ambele 
abordează problema returnării, precum și din considerente de coerență juridică.

Amendamentul 495
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul lor, dacă 
resortisantul în cauză al unei țări terțe este 
preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile bilaterale sau 
normele existente la 13 ianuarie 2009. În 
acest caz, statul membru care a preluat 
resortisantul respectiv al unei țări terțe 
pune în aplicare alineatul (1).

(3) Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul lor, dacă 
resortisantul în cauză al unei țări terțe este 
preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile existente la 13 
ianuarie 2009. Decizia statului membru de 
a nu adopta o decizie de returnare în 
temeiul unui acord bilateral trebuie să fie 
în formă scrisă, să fie însoțită de o 
motivare adecvată și să țină cont de toate 
garanțiile procedurale și de fond 
prevăzute în prezenta directivă și în 
legislația UE. Astfel de decizii nu pot 
afecta accesul la procedura de protecție 
internațională și drepturile copilului.

Or. it
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Justificare

Numai acordurile de readmisie permit un control democratic și parlamentar; orice decizie de 
nereturnare trebuie să respecte toate garanțiile procedurale și de fond și să garanteze 
principiul interesului superior al copilului. Acest amendament este legat de amendamentele 
depuse la considerentele 16 și 19 privind deciziile de returnare și de posibilitatea de adoptare 
a acestora.

Amendamentul 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere ilegală pe teritoriul lor, dacă 
resortisantul în cauză al unei țări terțe este 
preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile bilaterale sau 
normele existente la 13 ianuarie 2009. În 
acest caz, statul membru care a preluat 
resortisantul respectiv al unei țări terțe 
pune în aplicare alineatul (1).

3. Statele membre pot decide să nu 
emită o decizie de returnare pentru un 
resortisant al unei țări terțe aflat în situație 
de ședere neregulamentară pe teritoriul 
lor, dacă resortisantul în cauză al unei țări 
terțe este preluat de un alt stat membru în 
conformitate cu acordurile bilaterale sau 
normele existente la 13 ianuarie 2009. În 
acest caz, statul membru care a preluat 
resortisantul respectiv al unei țări terțe 
pune în aplicare alineatul (1).

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 497
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă 
natură, unui resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul lor. În acest caz, nu se emite 
nicio decizie de returnare. În cazul în care 
a fost deja eliberată o decizie de 
returnare, aceasta este retrasă sau 
suspendată pe durata de valabilitate a 
permisului de ședere sau a unei alte 
autorizații care conferă un drept de 
ședere.

eliminat

Or. nl

Justificare

Procedura de azil, în sine, oferă garanții suficiente că situația individuală a resortisantului 
țării terțe este luată în considerare. Prezentul amendament este legat de considerentul 28, 
care se referă deja la o evaluare individuală.

Amendamentul 498
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. 
În acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

4. Statele membre evaluează 
întotdeauna dacă persoanei vizate i-ar 
putea fi acordat un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare, bazate pe drepturi 
sau de altă natură, unui resortisant al unei 
țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul lor. În acest 
caz, nu se emite nicio decizie de returnare. 
În cazul în care a fost deja eliberată o 
decizie de returnare, aceasta este retrasă 
sau suspendată pe durata de valabilitate a 
permisului de ședere sau a unei alte 
autorizații care conferă un drept de ședere.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 4.

Amendamentul 499
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. În 
acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

(4) În orice caz, statele membre 
trebuie să ia în considerare posibilitatea 
acordării unui permis de ședere autonom 
sau a oricărei alte autorizații care conferă 
un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. În 
acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

Or. it

Justificare

Formularea actuală lasă o marjă largă statelor membre pentru a decide dacă utilizează sau 
nu permisul sau autorizația din motive de compasiune și umanitare. Acest amendament este 
legat de modificările aduse considerentului 19 privind suspendarea deciziei din alte motive.

Amendamentul 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală pe teritoriul lor. 
În acest caz, nu se emite nicio decizie de 
returnare. În cazul în care a fost deja 
eliberată o decizie de returnare, aceasta 
este retrasă sau suspendată pe durata de 
valabilitate a permisului de ședere sau a 
unei alte autorizații care conferă un drept 
de ședere.

4. Statele membre pot decide în orice 
moment să acorde un permis de ședere 
autonom sau orice altă autorizație care 
conferă un drept de ședere, din motive de 
compasiune, umanitare sau de altă natură, 
unui resortisant al unei țări terțe aflat în 
situație de ședere neregulamentară pe 
teritoriul lor. În acest caz, nu se emite nicio 
decizie de returnare. În cazul în care a fost 
deja eliberată o decizie de returnare, 
aceasta este retrasă sau suspendată pe 
durata de valabilitate a permisului de 
ședere sau a unei alte autorizații care 
conferă un drept de ședere.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 501
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 
alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, statul membru respectiv ia în 
considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 
alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, decizia de returnare încheie 
respectiva procedură.

Or. nl
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Justificare

Ar trebui să se evite combinarea unor diferite proceduri care să submineze politica în materie 
de azil. Prezentul amendament este necesar pentru a realiza obiectivul prevăzut în 
considerentul 3.

Amendamentul 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul unui stat membru face 
obiectul unei proceduri în curs pentru 
reînnoirea permisului de ședere sau a unei 
alte autorizații care îi conferă un drept de 
ședere, statul membru respectiv ia în 
considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

5. În cazul în care un resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
neregulamentară pe teritoriul unui stat 
membru face obiectul unei proceduri în 
curs pentru reînnoirea permisului de ședere 
sau a unei alte autorizații care îi conferă un 
drept de ședere, statul membru respectiv ia 
în considerare posibilitatea de a nu emite 
decizia de returnare până la finalizarea 
procedurii în curs.

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 503
Isabel Santos

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a 

eliminat
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unei decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

Or. pt

Amendamentul 504
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a 
unei decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

eliminat

Or. en

Amendamentul 505
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 

Statele membre emit o decizie de returnare 
astfel cum se prevede în legislația lor 
națională:
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resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Or. en

Amendamentul 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre pot emite o decizie de 
returnare imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe.

Or. en

Amendamentul 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
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conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională], numai dacă, în 
cadrul procedurii de azil, este evaluat în 
mod individual întregul domeniu de 
aplicare al principiului nereturnării în 
conformitate cu dreptul european și cu cel 
internațional.

Or. en

Justificare

Emiterea unei decizii de returnare imediat după sau odată cu decizia de încetare a șederii 
legale ar trebui să fie posibilă pentru statele membre, dar nu obligatorie, deoarece, în 
anumite cazuri, circumstanțele individuale ar putea impune ca aceasta să nu fie emisă. În 
plus, nu toate statele membre evaluează pe deplin aspectul returnării în cadrul acquis-ului în 
materie de returnare în cursul procedurii de azil sau atunci când adoptă decizia de 
respingere sau de încetare a șederii legale. De asemenea, emiterea imediată a unei decizii de 
returnare nu ar trebui să împiedice eventualele eforturi de a introduce o cale de atac sau 
dreptul de a rămâne pe teritoriu în timpul examinării acestor căi de atac.

Amendamentul 508
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională] pentru a garanta 
proceduri simple, care să fie, de 
asemenea, în interesul superior al 
persoanelor returnate.

Or. en
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Amendamentul 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre emit o decizie de returnare 
imediat după adoptarea unei decizii de 
încetare a șederii legale a unui resortisant 
al unei țări terțe, inclusiv a unei decizii de 
neacordare a statutului de refugiat unui 
resortisant al unei țări terțe sau statutul 
conferit prin protecție subsidiară în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind condițiile pentru 
protecția internațională].

Statele membre emit o decizie de returnare 
simultan sau imediat după adoptarea unei 
decizii de încetare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a unei 
decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională].

Or. fr

Amendamentul 510
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în același act cu decizia de 
încetare sau de refuzare a șederii legale a 
unui resortisant al unei țări terțe, inclusiv 
cu o decizie de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau statutul conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională] sau

Or. en

Amendamentul 511
Jeroen Lenaers
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Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu sau fără întârzieri nejustificate 
după adoptarea unei decizii de încetare 
sau de refuzare a șederii legale a unui 
resortisant al unei țări terțe, inclusiv a 
unei decizii de neacordare a statutului de 
refugiat unui resortisant al unei țări terțe 
sau a statutului conferit prin protecție 
subsidiară în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind condițiile pentru protecția 
internațională]

Or. en

Amendamentul 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a șederii 
legale a unui resortisant al unei țări terțe, o 
decizie de îndepărtare și/sau o interdicție 
de intrare în cadrul unei singure decizii sau 
act administrativ sau judiciar, conform 
prevederilor legislațiilor lor naționale.

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a șederii 
legale a unui resortisant al unei țări terțe, o 
decizie de îndepărtare și/sau o interdicție 
de intrare în cadrul unei singure decizii sau 
act administrativ sau judiciar, conform 
prevederilor legislațiilor lor naționale, fără 
a aduce atingere garanțiilor procedurale 
disponibile în capitolul III și în alte 
dispoziții relevante ale dreptului Uniunii 
și ale dreptului intern.

Or. en

Amendamentul 513
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Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu interzice statelor 
membre să adopte o decizie de returnare 
împreună cu o decizie de încetare a 
șederii legale a unui resortisant al unei 
țări terțe, o decizie de îndepărtare și/sau o 
interdicție de intrare în cadrul unei 
singure decizii sau act administrativ sau 
judiciar, conform prevederilor legislațiilor 
lor naționale.

Prezenta directivă nu aduce atingere, în 
niciun caz, drepturilor consacrate la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene prin 
reducerea nivelurilor și a accesibilității 
căilor de atac judiciare eficiente, în 
comparație cu cele prevăzute de legislația 
națională pentru propriii cetățeni.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 16.

Amendamentul 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu aduc 
atingere garanțiilor prevăzute în capitolul 
III și altor dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii și din dreptul intern.

eliminat

Or. en

Amendamentul 515
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 – paragraful 3



AM\1214327RO.docx 235/367 PE658.738v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul și al doilea paragraf nu aduc 
atingere garanțiilor prevăzute în capitolul 
III și altor dispoziții relevante din dreptul 
Uniunii și din dreptul intern.

eliminat

Or. en

Amendamentul 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre pot recunoaște 
orice decizie de returnare emisă în 
temeiul alineatului (1) de autoritățile 
competente ale altor state membre în 
conformitate cu Directiva 2001/40/CE a 
Consiliului. În aceste cazuri, returnarea 
se efectuează în conformitate cu legislația 
aplicabilă a statului membru care 
efectuează procedura de returnare.

Or. fr

Amendamentul 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Atunci când este cazul, statele 
membre cooperează prin intermediul 
punctelor de contact desemnate, cu scopul 
de a facilita punerea în aplicare a 
deciziilor de returnare. În special, statele 
membre pot coopera permițând 
tranzitarea teritoriului unui alt stat 
membru în scopul respectării unei decizii 
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de returnare sau al obținerii 
documentelor de călătorie. Modalitățile 
unei astfel de cooperări pot fi stabilite în 
acorduri sau măsuri bilaterale sau 
multilaterale și pot include condiții 
privind escortarea, termenele de răspuns 
și costurile conexe.

Or. fr

Amendamentul 518
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un 
astfel de termen este acordat numai pe 
baza unei cereri din partea resortisantului 
unei țări terțe. În acest caz, statele 
membre informează resortisanții în cauză 
ai țărilor terțe asupra posibilității 
prezentării unei astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum șase luni, pentru 
plecarea voluntară, fără a aduce atingere 
excepțiilor menționate la alineatele (2) și 
(4).

Or. en

Amendamentul 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
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alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri, precum și asupra 
programelor de returnare voluntară 
disponibile, într-o limbă pe care 
resortisantul unei țări terțe aflat în 
situație de ședere ilegală o înțelege și într-
un interval de timp suficient pentru a le 
permite să își exercite drepturile garantate 
de prezenta directivă.

Or. it

Amendamentul 520
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Statele membre prevăd, de la caz la caz, 
termenul adecvat, de maximum treizeci de 
zile, pentru plecarea voluntară în cazul 
unei decizii de returnare, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să dispună de posibilitatea de a evalua de la caz la caz numărul 
adecvat de zile pentru fiecare decizie de returnare. Textul nu era suficient de clar în această 
privință. În plus, pentru a asigura o returnare eficace, un termen de maximum 30 de zile este 
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esențial.

Amendamentul 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de treizeci de zile, pentru plecarea 
voluntară, fără a aduce atingere excepțiilor 
menționate la alineatele (2) și (4). De 
regulă, statele membre acordă un astfel de 
termen fără a fi necesară o cerere din 
partea resortisantului unei țări terțe. Statele 
membre informează resortisanții țărilor 
terțe asupra acestui termen pentru 
plecarea voluntară.

Or. en

Justificare

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Amendamentul 522
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen În circumstanțe excepționale, decizia de 
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adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

returnare prevede un termen adecvat, de 
maximum treizeci de zile, pentru plecarea 
voluntară. Statele membre pot să prevadă 
în legislația națională că un astfel de 
termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Or. nl

Amendamentul 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de maximum treizeci de zile, 
pentru plecarea voluntară, fără a aduce 
atingere excepțiilor menționate la 
alineatele (2) și (4). Statele membre pot să 
prevadă în legislația națională că un astfel 
de termen este acordat numai pe baza unei 
cereri din partea resortisantului unei țări 
terțe. În acest caz, statele membre 
informează resortisanții în cauză ai țărilor 
terțe asupra posibilității prezentării unei 
astfel de cereri.

Decizia de returnare prevede un termen 
adecvat de treizeci de zile, pentru plecarea 
voluntară, fără a aduce atingere excepțiilor 
menționate la alineatele (2) și (4). Statele 
membre pot să prevadă în legislația 
națională că un astfel de termen este 
acordat numai pe baza unei cereri din 
partea resortisantului unei țări terțe. În 
acest caz, statele membre informează 
resortisanții în cauză ai țărilor terțe asupra 
posibilității prezentării unei astfel de cereri.

Or. en

Amendamentul 524
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Perioada de timp prevăzută mai sus nu 
exclude posibilitatea ca resortisanții 
țărilor terțe respectivi să plece mai 
devreme.

eliminat

Or. en

Amendamentul 525
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în 
mod corespunzător de circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având în vedere în 
special perspectiva returnării.

eliminat

Or. nl

Justificare

Politica în materie de azil impune proceduri simplificate, clare în care drepturile egale sunt 
de o importanță capitală.

Amendamentul 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în 
mod corespunzător de circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având în vedere în 
special perspectiva returnării.

eliminat

Or. en
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Justificare

Deși este foarte importantă, cu siguranță, o determinare personală, aceasta nu este necesară 
în toate cazurile, deoarece, în principiu, ar trebui să se acorde întotdeauna un termen de 30 
de zile. Pentru cazurile excepționale ale unor perioade mai scurte, astfel cum se prevede la 
amendamentul la articolul 9 alineatul (4) de mai jos, ar trebui să se efectueze, într-adevăr, 
evaluarea individuală.

Amendamentul 527
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în 
mod corespunzător de circumstanțele 
specifice fiecărui caz, având în vedere în 
special perspectiva returnării.

eliminat

Or. en

Amendamentul 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în mod 
corespunzător de circumstanțele specifice 
fiecărui caz, având în vedere în special 
perspectiva returnării.

Durata termenului pentru plecarea 
voluntară se stabilește ținând seama în mod 
corespunzător de circumstanțele specifice 
fiecărui caz.

Or. fr

Amendamentul 529
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
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Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prelungesc, atunci 
când este cazul, în mod adecvat termenul 
pentru plecarea voluntară, ținând seama 
de circumstanțele specifice fiecărui caz în 
parte, cum ar fi durata șederii, existența 
copiilor care frecventează școala și 
existența altor legături familiale și 
sociale.

eliminat

Or. nl

Justificare

Copiii beneficiază de reluarea educației cât mai curând posibil, în țara lor de origine, 
înconjurați de tradițiile lor culturale și în limba lor maternă. Procedura ar trebui să fie atât 
de scurtă încât să nu se dezvolte, pe durata procedurii, alte legături sociale sau de familie, cu 
scopul de a invoca aceste legături pentru aplicarea șederii permanente după respingere. 
Prezentul amendament elimină posibilitatea extinderii pe motive contrare obiectivului 
prevăzut în considerentul 3.

Amendamentul 530
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre prelungesc, atunci 
când este cazul, în mod adecvat termenul 
pentru plecarea voluntară, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz în 
parte, cum ar fi durata șederii, existența 
copiilor care frecventează școala și 
existența altor legături familiale și sociale.

2. Statele membre prelungesc, atunci 
când este cazul, în mod adecvat termenul 
pentru plecarea voluntară, ținând seama de 
circumstanțele specifice fiecărui caz în 
parte, cum ar fi durata șederii, existența 
copiilor care frecventează școala, existența 
altor legături familiale și sociale, bolile și 
spitalizarea.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.
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Amendamentul 531
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 
autorităților, de a depune o garanție 
financiară corespunzătoare, de a prezenta 
documente sau obligația de a rămâne într-
un anumit loc.

3. În cursul termenului pentru 
plecarea voluntară pot fi impuse o serie de 
obligații în scopul de a evita riscul de 
sustragere, cum ar fi aceea de a se 
prezenta, la intervale de timp periodice, 
autorităților, de a depune o garanție 
financiară corespunzătoare, care să fie 
sustenabilă pentru resortisantul țării terțe, 
de a prezenta documente sau obligația de a 
rămâne într-un anumit loc.

Or. en

Amendamentul 532
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

eliminat

(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;
(b) în cazul în care o cerere de permis de 
ședere a fost respinsă ca neîntemeiată în 
mod evident sau frauduloasă;
(c) în cazul în care resortisantul țării terțe 
în cauză prezintă un risc pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau securitatea 
națională.

Or. en
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Amendamentul 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

4. În cazuri excepționale, se poate 
acorda un termen mai scurt, de minimum 
15 zile, pentru plecarea voluntară, în urma 
unei evaluări individuale a perspectivei 
returnării. Se poate acorda un termen mai 
scurt de 15 zile numai dacă, în urma 
evaluării individuale, se constată că sunt 
aplicabile următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre nu acordă un 
termen pentru plecarea voluntară în 
următoarele cazuri:

4. Statele membre pot acorda un 
termen de cel puțin șapte zile pentru 
plecarea voluntară și, în mod excepțional, 
pot să nu acorde un termen pentru 
plecarea voluntară în următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(a) în cazul existenței unui risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;

(a) în cazul unei exprimări explicite 
privind nerespectarea măsurilor legate de 
returnare aplicate în temeiul directivei 
sau al nerespectării unei măsuri care 
urmărește să prevină riscul de sustragere.

Or. en

Amendamentul 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată 
în mod evident sau frauduloasă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca neîntemeiată 
în mod evident sau frauduloasă;

(b) în cazul în care o cerere de permis 
de ședere a fost respinsă ca frauduloasă;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
articolul 9 alineatul (4) privind termenele scurte pentru plecarea voluntară. Eliminarea 
cazului de cerere „neîntemeiată în mod evident” este necesară deoarece, în legătură cu 
propunerile pentru Regulamentul privind procedurile de azil, acesta ar putea acoperi toate 
cererile de azil din țările terțe/țările de origine „sigure”, ceea ce ar exclude, astfel, 
posibilitatea unor grupuri potențial mari de solicitanți de azil de a pleca în mod voluntar.
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Amendamentul 538
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională sau a fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică și faptul că o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru decizia de returnare care se aplică persoanei în cauză. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care resortisantul țării 
terțe în cauză prezintă un risc pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

(c) în cazul în care resortisantul în 
cauză al unei țări terțe prezintă un risc real 
și actual pentru ordinea publică, siguranța 
publică sau securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 540
Jeroen Lenaers
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Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care examinarea unei 
cereri de protecție internațională a fost 
respinsă în cazurile menționate la 
articolul 39 alineatele (1c), (1d) sau (1f) 
din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] sau în cazul în care cererea de 
protecție internațională a fost respinsă 
după o procedură accelerată de 
examinare în cazurile menționate la 
articolul 40 alineatele (1b), (1c) sau (1d) 
din Regulamentul (UE) …/… 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil].

Or. en

Justificare

Întrucât Directiva privind returnarea este parțial legată de Regulamentul privind procedurile 
de azil, Directiva privind returnarea ar trebui să fie aliniată cu poziția Parlamentului 
referitoare la Regulamentul privind procedurile de azil. Prin urmare, adăugăm în prezenta 
directivă legăturile necesare cu articolul 39 din Regulamentul privind procedurile de azil 
referitor la retragerea implicită a cererilor și cu articolul 40 din Regulamentul privind 
procedurile de azil referitor la procedura de examinare accelerată.

Amendamentul 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Aceasta ar trebui să se aplice în 
special resortisanților țărilor terțe care au 
comis infracțiuni în mai multe state 
membre ori infracțiuni legate de terorism 
sau infracțiuni grave.

Or. en



PE658.738v01-00 248/367 AM\1214327RO.docx

RO

Amendamentul 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Aceasta ar trebui să se aplice, de 
asemenea, resortisanților țărilor terțe care 
au fost condamnați pentru fraude legate 
de prestațiile sociale prin utilizarea unor 
identități multiple.

Or. en

Amendamentul 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Dacă o decizie de returnare 
stabilește un termen pentru plecarea 
voluntară și dacă resortisantul țării terțe 
la care se referă respectiva decizie nu 
constituie o amenințare pentru ordinea 
publică sau securitatea publică ori pentru 
securitatea națională a statului membru 
în cauză, acesta poate tranzita, în 
termenul respectiv și în singurul scop de a 
executa decizia în cauză, teritoriul unui 
alt stat membru decât cel care a emis 
decizia.
Statele membre pot solicita ca tranzitul să 
facă obiectul acordului lor prealabil.
Statele membre informează Comisia și se 
informează reciproc despre introducerea 
sau retragerea obligației de a obține 
acordul prealabil pentru tranzitul unui 
resortisant al unei țări terțe pe teritoriul 
lor.
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Or. pl

Amendamentul 544
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre pot decide să nu 
acorde un termen pentru plecarea 
voluntară în cazul în care resortisantul 
unei țări terțe vizat prezintă un risc real și 
actual pentru siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 9 alineatul (4).

Amendamentul 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4b. 5. Dacă un resortisant al unei țări 
terțe este găsit pe teritoriul unui stat 
membru:
(a) în legătură cu care a fost emisă o 
decizie de returnare de către un alt stat 
membru fără un termen pentru plecarea 
voluntară,
(b) și care, deși face obiectul unei decizii 
de returnare emise de un alt stat membru 
care stabilește un termen pentru plecarea 
voluntară, nu a obținut acordul pentru a 
tranzita teritoriul statului membru 
respectiv, dacă un astfel de acord a fost 
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necesar,
(c) și care este considerat o amenințare la 
adresa ordinii publice sau a securității 
publice ori a securității naționale a 
statului membru respectiv,
atunci acel stat membru poate fie să 
aplice procedura prevăzută de Directiva 
2001/40/CE a Consiliului, fie să returneze 
resortisantul țării terțe în cauză în statul 
membru care a emis decizia respectivă.

Or. pl

Amendamentul 546
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un 
termen pentru plecarea voluntară în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) 
sau dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită în termenul pentru plecarea 
voluntară acordat în conformitate cu 
articolul 9. Măsurile respective includ 
toate măsurile necesare pentru a confirma 
identitatea resortisanților țărilor terțe 
aflați în situație de ședere ilegală care nu 
dețin un document de călătorie valabil și 
pentru a obține un astfel de document.

eliminat

Or. en

Amendamentul 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document. Statele 
membre intensifică, de asemenea, 
cooperarea, inclusiv prin schimbul de 
informații și prin aplicarea Directivei 
2001/40/CE privind recunoașterea 
reciprocă a deciziilor de îndepărtare a 
resortisanților țărilor terțe, în 
conformitate cu garanțiile privind 
drepturile fundamentale.

Or. en

Amendamentul 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. Se 
acordă prioritate resortisanților țărilor 
terțe care au fost condamnați pentru 
infracțiuni grave și repetate, în special 
terorism. Măsurile respective includ toate 
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document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

măsurile necesare pentru a confirma 
identitatea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală care nu dețin 
un document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

Or. en

Amendamentul 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document, în special 
sancțiunile definite în legislația națională 
în cazul în care statele membre au 
prevăzut astfel de sancțiuni.

Or. fr

Amendamentul 550
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un 
termen pentru plecarea voluntară în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (4) 
sau dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită în termenul pentru plecarea 
voluntară acordat în conformitate cu 
articolul 9. Măsurile respective includ 
toate măsurile necesare pentru a confirma 
identitatea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală care nu dețin 
un document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare. Măsurile respective includ toate 
măsurile necesare pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe aflați în situație de ședere ilegală și 
pentru a confirma identitatea resortisanților 
țărilor terțe aflați în situație de ședere 
ilegală care nu dețin un document de 
călătorie valabil și pentru a obține un astfel 
de document.

Or. nl

Justificare

Returnarea forțată este o componentă necesară a unui sistem de azil eficient. Un termen 
pentru plecarea voluntară poate fi luat în considerare doar în situații excepționale.

Amendamentul 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care nu dețin un 
document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

1. Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a executa decizia de 
returnare dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară în conformitate 
cu articolul 9 alineatul (4) sau dacă 
obligația de returnare nu a fost îndeplinită 
în termenul pentru plecarea voluntară 
acordat în conformitate cu articolul 9. 
Măsurile respective includ toate măsurile 
necesare pentru a confirma identitatea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară care nu dețin 
un document de călătorie valabil și pentru a 
obține un astfel de document.

Or. en
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Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.

Amendamentul 552
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Fără a aduce atingere celorlalte 
cazuri prevăzute de dreptul Uniunii și de 
dreptul internațional pentru care nu este 
permisă îndepărtarea unui resortisant al 
unei țări terțe și pe lângă cazurile care fac 
obiectul unei protecții subsidiare, sunt 
interzise, fără excepție, decizia de 
returnare și îndepărtarea unui resortisant 
al unei țări terțe către o țară sau un 
teritoriu terț afectat de măsurile restrictive 
luate de Uniunea Europeană în temeiul 
articolului 215 din TFUE sau al titlului V 
din capitolul II din TUE, precum și de 
măsurile restrictive adoptate de Consiliul 
de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite în cadrul capitolului VII al Cartei 
Organizației Națiunilor Unite.

Or. en

Amendamentul 553
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru 
acordă un termen pentru plecarea voluntară 
în conformitate cu articolul 9, decizia de 

2. În cazul în care statul membru 
acordă un termen pentru plecarea voluntară 
în conformitate cu articolul 9, decizia de 
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returnare poate fi executată doar după 
expirarea termenului, cu excepția cazului 
în care în perioada respectivă apare un risc, 
astfel cum este definit la articolul 9 
alineatul (4).

returnare poate fi executată doar după 
expirarea termenului, cu excepția cazului 
în care în perioada respectivă apare un risc, 
astfel cum este definit la articolul 9 
alineatul (4a).

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 9 alineatul (4a).

Amendamentul 554
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot adopta separat 
o decizie sau un act administrativ sau 
judiciar prin care se dispune îndepărtarea.

3. Statele membre ar trebui să 
dispună și îndepărtarea în cadrul deciziei 
de returnare.

Or. nl

Justificare

Se obține astfel o simplificare administrativă și o situație juridică mai clară și mai echitabilă 
pentru toți resortisanții țărilor terțe. Prezentul amendament este necesar pentru a realiza o 
politică eficace de returnare, astfel cum se menționează în considerentul 3.

Amendamentul 555
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care statele membre 
aplică – în ultimă instanță – măsuri 
coercitive pentru a proceda la îndepărtarea 
unui resortisant al unei țări terțe care se 
opune îndepărtării, aceste măsuri sunt 

4. Statele membre nu aplică niciodată 
măsuri coercitive pentru a proceda la 
îndepărtarea unui resortisant al unei țări 
terțe. Statele membre respectă întotdeauna 
drepturile fundamentale, demnitatea și 
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proporționale și recurgerea la forță nu 
trebuie să depășească limitele rezonabile. 
Aceste măsuri se aplică astfel cum este 
prevăzut în legislația națională în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu respectarea demnității și integrității 
fizice a resortisantului în cauză al unei țări 
terțe.

integritatea fizică a resortisantului în cauză 
al unei țări terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 40.

Amendamentul 556
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care statele membre 
aplică – în ultimă instanță – măsuri 
coercitive pentru a proceda la îndepărtarea 
unui resortisant al unei țări terțe care se 
opune îndepărtării, aceste măsuri sunt 
proporționale și recurgerea la forță nu 
trebuie să depășească limitele rezonabile. 
Aceste măsuri se aplică astfel cum este 
prevăzut în legislația națională în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu respectarea demnității și integrității 
fizice a resortisantului în cauză al unei țări 
terțe.

4. În cazul în care statele membre 
aplică măsuri coercitive pentru a proceda la 
îndepărtarea unui resortisant al unei țări 
terțe care se opune îndepărtării, aceste 
măsuri sunt proporționale și recurgerea la 
forță nu trebuie să depășească limitele 
rezonabile. Aceste măsuri se aplică astfel 
cum este prevăzut în legislația națională în 
conformitate cu drepturile fundamentale și 
cu respectarea demnității și integrității 
fizice a resortisantului în cauză al unei țări 
terțe.

Or. nl

Justificare

Repatrierea forțată a străinilor aflați în situație de ședere ilegală ar trebui să fie prima 
opțiune. Prezentul amendament este necesar pentru a realiza o politică eficace de returnare, 
astfel cum se menționează la considerentul 3.
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Amendamentul 557
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În executarea îndepărtărilor pe 
calea aerului, statele membre țin cont de 
orientările comune privind măsurile de 
securitate care se impun în cazul 
operațiunilor comune de îndepărtare pe 
calea aerului, anexate la Decizia 
2004/573/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 40.

Amendamentul 558
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre asigură un sistem 
eficient de supraveghere a returnării 
forțate.

6. Statele membre asigură 
supravegherea returnărilor prin 
intermediul unor instituții naționale 
independente pentru apărarea drepturilor 
omului. Statele membre se asigură că 
toate operațiunile de returnare sunt 
monitorizate în mod corespunzător de 
observatori independenți pentru returnări, 
instruiți în mod adecvat cu privire la 
drepturile fundamentale ale Uniunii și 
internaționale și la legislația privind 
refugiații.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre asigură un sistem 
eficient de supraveghere a returnării 
forțate.

(6) Statele membre asigură un sistem 
eficient de supraveghere a returnării 
forțate. Acest sistem nu implică punerea 
în aplicare sistematică a supravegherii 
fiecărei operațiuni de returnare forțată.

Or. fr

Justificare

Acest amendament clarifică considerentul 4 și precizează întinderea obligațiilor care decurg 
din acesta.

Amendamentul 560
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Observatorii independenți pentru 
returnări efectuează inspecții, chiar și 
fără o informare prealabilă, în centrele de 
cazare și în orice alte centre naționale în 
care sunt luați în custodie publică sau 
sunt găzduiți resortisanții țărilor terțe în 
așteptarea îndepărtării.
În timpul inspecției, observatorii 
independenți pentru returnări pot:
- avea acces în toate zonele centrelor de 
cazare;
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- chestiona resortisantul unei țări terțe 
luat în custodie publică sau găzduit în 
locul respectiv;
- adresa orice întrebare personalului care 
lucrează în centrele de cazare;
- solicita și primi copii ale documentelor;
Fiecare instituție națională independentă 
pentru apărarea drepturilor omului, 
împuternicită să supravegheze 
returnările, raportează Parlamentului 
European și/sau parlamentului național 
al statului membru relevant, în care se 
află instituția, cu privire la încălcările 
dispozițiilor prezentei directive, precum și 
în cazul încălcării drepturilor 
fundamentale de către statul membru în 
aplicarea directivei.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre pot decide că toate 
costurile pe care le suportă în legătură cu 
expulzarea sunt rambursate de către 
resortisantul țării terțe în cauză prin 
decizia de returnare sau printr-o orice 
altă persoană sau entitate responsabilă 
pentru șederea sau angajarea 
resortisantului țării terțe pe teritoriul 
acestora.

Or. pl
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Amendamentul 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care aceasta ar încălca 
principiul nereturnării sau

eliminat

Or. fr

Justificare

Pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 16 alineatul (3) primul paragraf 
și articolului 22 alineatul (6) primul paragraf, se elimină trimiterile la principiul 
nereturnării.

Amendamentul 563
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care aceasta ar încălca 
principiul nereturnării; sau

eliminat

Or. nl

Justificare

Principiul nereturnării beneficiază de garanții suficiente, iar obiectivul său nu este atins prin 
amânarea îndepărtării. Principiul nereturnării a fost deja menționat în considerentul 20, iar 
convențiile internaționale relevante privind drepturile omului au fost menționate în 
considerentul 4. O simplă amânare a expulzării este în contradicție cu o politică eficace în 
materie de azil, astfel cum se menționează în considerentul 3.

Amendamentul 564
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)



AM\1214327RO.docx 261/367 PE658.738v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) participarea resortisantului unei 
țări terțe la proceduri penale sau 
administrative în curs, în calitate de 
victimă, suspect sau martor, în special în 
legătură cu Directiva 2009/52/CE, 
Directiva 2011/36/UE și Directiva 
2012/29/UE.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 14 și la considerentul 15a (nou).

Amendamentul 565
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) starea fizică sau capacitatea 
mentală a resortisantului țării terțe;

eliminat

Or. nl

Justificare

Starea fizică sau capacitatea mentală a resortisantului țării terțe au fost deja evaluate în 
cursul procedurii. În trecut, menționarea specifică a acestor detalii după finalizarea 
procedurii a condus la incidente orchestrate legate de repatriere. Acest lucru duce la un 
sistem de azil ineficace și la un tratament mai puțin echitabil al resortisanților țărilor terțe. 
Amendamentul previne crearea unui carusel de proceduri care să împiedice realizarea unei 
politici de returnare eficace, astfel cum se menționează în considerentul 3.

Amendamentul 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Propunere de directivă
Articolul 12 - titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12 Returnarea și îndepărtarea 
minorilor neînsoțiți

12 Returnarea și îndepărtarea copiilor 
neînsoțiți

Or. en

Justificare

Intergrupul pentru drepturile copilului introduce garanții suplimentare pentru a se asigura că 
interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial în cadrul procedurilor 
de returnare în care sunt implicați copii, indiferent dacă sunt neînsoțiți, separați de familiile 
lor sau însoțiți de acestea.

Amendamentul 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 12 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

12 Returnarea și îndepărtarea 
minorilor neînsoțiți

12 Returnarea și îndepărtarea 
minorilor

Or. en

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentele la articolul 20.

Amendamentul 568
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

12 Returnarea și îndepărtarea 
minorilor neînsoțiți

12 Returnarea și îndepărtarea 
minorilor

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 40.

Amendamentul 569
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

eliminat

Or. nl

Justificare

Este în interesul minorului să se întoarcă în țara sa de origine cât mai repede posibil, acolo 
unde minorul se va afla sub responsabilitatea guvernului din țara sa de origine. Prezentul 
amendament este necesar pentru a realiza o politică eficace de returnare, astfel cum se 
menționează în considerentul 3.

Amendamentul 570
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

1. Cât mai curând posibil după 
identificarea minorului și, în orice caz, 
înainte de a decide emiterea unei decizii de 
returnare pentru minor, statele membre 
efectuează o evaluare a interesului 
superior, pentru a identifica dacă 
returnarea este în interesul superior al 
copilului, indiferent dacă este cu familia 
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sau este un copil neînsoțit sau separat. În 
cazurile în care returnarea este 
identificată ca fiind în interesul superior 
al copilului, se instituie măsuri de 
implementare specifice și adecvate. 
Organismele corespunzătoare, altele decât 
autoritățile care efectuează returnarea, 
trebuie să furnizeze asistență adecvată, 
inclusiv îngrijitori instruiți și asistență 
juridică și lingvistică, acordând importanța 
cuvenită interesului superior al copilului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile – inclusiv 
responsabilii cu protecția copilului pe 
întreaga durată a procesului – care 
efectuează returnarea, trebuie să furnizeze 
asistență adecvată, acordând importanța 
cuvenită interesului superior al copilului. 
Înainte de a adopta decizia de a îndepărta 
un copil neînsoțit, statele membre iau, de 
asemenea, în considerare legăturile 
legitime și stabile pe care copilul le-a 
dezvoltat în statele membre, inclusiv 
frecventarea școlii.

Or. en
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Justificare

Intergrupul pentru drepturile copilului introduce garanții suplimentare pentru a se asigura că 
interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial în cadrul procedurilor 
de returnare în care sunt implicați copii, indiferent dacă sunt neînsoțiți, separați de familiile 
lor sau însoțiți de acestea.

Amendamentul 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, statele membre iau, cât mai 
curând posibil, toate măsurile necesare 
pentru a identifica membrii familiei 
copilului. Organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

Or. fr

Justificare

Acest amendament asigură conformitatea cu interesul superior al copilului, care guvernează 
întreaga directivă. De exemplu, acesta completează îndeaproape amendamentul 23 și 
considerentul 43.

Amendamentul 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoș Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
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neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, iar interesul superior al copilului 
constituie o prioritate și este consultat 
tutorele sau reprezentantul legal care este 
numit pentru a asista minorul neînsoțit.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul la articolul 
14 privind gestionarea returnărilor, în care ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
grupurilor vulnerabile, în special copiilor. Acest amendament consolidează garanțiile pentru 
drepturile copiilor și este în conformitate cu poziția PE exprimată în alte dosare, cum ar fi în 
dosarul privind SECA, și astfel cum s-a convenit deja parțial în trilogurile privind aceste 
dosare.

Amendamentul 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, în prezența tutorelui desemnat și 
acordând importanța cuvenită interesului 
superior al copilului.

Or. it

Justificare

Acest amendament este necesar deoarece este legat în mod intrinsec de modificările aduse 
articolelor care se referă la minorii neînsoțiți, atât în prezenta directivă, cât și în celelalte 
texte care fac obiectul reformei SECA, astfel cum a fost adoptată de Parlamentul European în 
legislatura precedentă.
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Amendamentul 575
Maria Grapini

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

(1) Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului și cu o 
grijă deosebită față de minor.

Or. ro

Amendamentul 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor 
neînsoțit, organismele corespunzătoare, 
altele decât autoritățile care efectuează 
returnarea, trebuie să furnizeze asistență 
adecvată, acordând importanța cuvenită 
interesului superior al copilului.

1. Înainte de a decide emiterea unei 
decizii de returnare pentru un minor, 
organismele corespunzătoare, altele decât 
autoritățile care efectuează returnarea, 
trebuie să furnizeze asistență adecvată, 
acordând importanța cuvenită interesului 
superior al copilului.

Or. en

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentele la articolul 20.

Amendamentul 577
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
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Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat 
membru, autoritățile statului membru 
respectiv se asigură că acesta este trimis 
unui membru al familiei sale, unui tutore 
desemnat sau unor centre de primire 
corespunzătoare în statul de returnare.

eliminat

Or. nl

Justificare

Situația din țara de origine este responsabilitatea guvernului din țara de origine respectivă. 
De asemenea, țara de origine cunoaște cel mai bine familia în cauză sau cine poate fi 
desemnat tutore. Prezentul amendament este necesar pentru a realiza o politică eficace de 
returnare, astfel cum se menționează în considerentul 3. Textul original impune condiții pe 
care un stat membru nu poate să le îndeplinească sau care depind de bunăvoința țărilor terțe.

Amendamentul 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare.

2. Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare și efectuează o 
monitorizare atentă pentru a se asigura că 
este respectat pe deplin interesul superior 
al copilului. Atunci când se consideră că 
returnarea este în interesul superior al 
copilului, statele membre asigură faptul 
că acel copil primește asistența adecvată.

Or. en



AM\1214327RO.docx 269/367 PE658.738v01-00

RO

Justificare

Intergrupul pentru drepturile copilului introduce garanții suplimentare pentru a se asigura că 
interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial în cadrul procedurilor 
de returnare în care sunt implicați copii, indiferent dacă sunt neînsoțiți, separați de familiile 
lor sau însoțiți de acestea.

Amendamentul 579
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Înaintea îndepărtării unui minor 
neînsoțit de pe teritoriul unui stat membru, 
autoritățile statului membru respectiv se 
asigură că acesta este trimis unui membru 
al familiei sale, unui tutore desemnat sau 
unor centre de primire corespunzătoare în 
statul de returnare.

2. Înaintea returnării unui minor 
neînsoțit sau separat de pe teritoriul unui 
stat membru, autoritățile statului membru 
respectiv se asigură că acesta este trimis 
unui membru al familiei sale și 
organizează transferul adecvat al 
măsurilor de îngrijire și de tutelă adecvate 
și corespunzătoare pentru fiecare minor, 
pentru părinții săi și/sau pentru 
îngrijitorul principal uzual.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 580
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Statele membre furnizează 
minorilor și familiilor documente care 
indică faptul că se află într-o procedură 
de returnare în curs de desfășurare și că 
niciunul dintre aceștia, inclusiv 
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îngrijitorii principali uzuali, nu vor fi 
supuși luării în custodie publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul 
superior al acestora. Prin urmare, ar trebui să se interzică luarea în custodie publică a 
minorilor, pentru a-i proteja. Conceptul de „interes superior al copilului” implică, de 
asemenea, faptul că părinții sau îngrijitorul principal autorizat prin lege sau uzual nu ar 
trebui să fie nici ei luați în custodie publică niciodată.

Amendamentul 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Copiii neînsoțiți sunt asistați de un 
tutore pe durata întregului proces, iar 
interesul superior al copilului este 
considerat primordial în cadrul tuturor 
deciziilor.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că interesul superior al copilului este întotdeauna considerat primordial, 
ar trebui numit un tutore pentru copiii separați și neînsoțiți. Acest amendament se bazează pe 
Manualul FRA privind tutela pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească, p. 26 și 
următoarele.

Amendamentul 582
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2b. Statele membre se asigură că, 
pentru a asista copiii neînsoțiți sau 
separați de familie, este numit un tutore 
independent și calificat, care să dispună 
de cunoștințele de specialitate și de 
formarea necesare pentru a putea garanta 
că interesul superior al copilului este luat 
în considerare. În acest scop, tutorele este 
implicat în procedură pentru a se asigura 
că returnarea are loc doar dacă este în 
interesul superior al copilului.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 583
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Asistența pentru returnare și 
reintegrare se acordă tuturor minorilor și 
familiilor acestora.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 584
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 13 eliminat
Interdicția de intrare

1.
Decizia de returnare este însoțită de 
interdicția de intrare:
(a) dacă nu a fost acordat un termen 
pentru plecarea voluntară sau
(b) dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită.
În celelalte cazuri, decizia de returnare 
poate fi însoțită de o interdicție de intrare.
2. Statele membre pot impune o interdicție 
de intrare – care nu însoțește o decizie de 
returnare – unui resortisant al unei țări 
terțe aflat în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul statelor membre a cărui ședere 
ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la 
ieșire, în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci 
când acest lucru este justificat de 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv și ținând seama de principiul 
proporționalității.
3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, 
de toate circumstanțele specifice fiecărui 
caz și nu ar trebui să depășească, în 
principiu, cinci ani. Aceasta poate depăși 
totuși cinci ani dacă resortisantul unei 
țări terțe reprezintă o amenințare gravă 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională.
4.
Statele membre iau în calcul retragerea 
sau suspendarea unei interdicții de intrare 
în cazul în care un resortisant al unei țări 
terțe împotriva căruia s-a dispus 
interdicția de intrare în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf poate 
dovedi că a părăsit teritoriul statului 
membru cu respectarea deplină a deciziei 
de returnare.
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Victimele traficului de ființe umane 
cărora li s-a acordat un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE a 
Consiliului28 nu fac obiectul interdicției 
de intrare, fără a aduce atingere 
alineatului (1) primul paragraf litera (b) 
și cu condiția ca resortisantul în cauză al 
unei țări terțe să nu reprezinte o 
amenințare pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau siguranța 
națională.
Statele membre pot să nu elibereze, pot 
retrage sau suspenda o interdicție de 
intrare în cazuri individuale pentru 
motive umanitare.
Statele membre pot retrage sau suspenda 
interdicția de intrare în cazuri individuale 
sau în anumite categorii de cazuri din alte 
motive.
5. În cazul în care un stat membru are în 
vedere eliberarea unui permis de ședere 
sau a altei autorizații care conferă un 
drept de ședere unui resortisant al unei 
țări terțe împotriva căruia a fost dispusă 
interdicția de intrare de către un alt stat 
membru, acesta consultă mai întâi statul 
membru care a dispus interdicția de 
intrare în conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (UE) 2018/XXX29.
6. Alineatele (1)-(5) se aplică fără a aduce 
atingere dreptului de a solicita protecție 
internațională, astfel cum este definită la 
articolul 2 litera (a) din Directiva 
2011/95/UE, în statele membre.
_________________
28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care 
sunt victime ale traficului de persoane sau 
care au făcut obiectul unei facilitări a 
imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente (JO L 261, 
6.8.2004, p. 19).
29 Regulamentul (UE) 2018/... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] privind instituirea, funcționarea și 
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utilizarea Sistemului de informații 
Schengen (SIS) în domeniul verificărilor 
la frontiere, de modificare a Convenției de 
punere în aplicare a Acordului Schengen 
și de modificare și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 [în 
curs de adoptare].

Or. en

Amendamentul 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia de returnare este însoțită de 
interdicția de intrare:

Decizia de returnare poate fi însoțită de 
interdicția de intrare:

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentele la articolul 9.

Amendamentul 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită.

(b) dacă obligația de returnare nu a fost 
îndeplinită. În cazurile în care sunt 
implicați copii, decizia de returnare nu 
este însoțită de o interdicție de intrare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse de 
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către raportoare la considerentele 14 și 28, la articolul 9 privind plecarea voluntară și la 
considerentul 25 privind interdicția de intrare. Intergrupul pentru drepturile copilului este de 
părere că, în special în cazurile în care sunt implicați copii, impunerea interdicțiilor de 
intrare ar fi disproporționată.

Amendamentul 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

eliminat

Or. en

Justificare

Astfel de interdicții de intrare impuse la ieșire îi vor descuraja pe unii resortisanți ai țărilor 
terțe să părăsească teritoriul statelor membre.

Amendamentul 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 

eliminat
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ilegală pe teritoriul statelor membre a 
cărui ședere ilegală este detectată în 
contextul verificărilor la frontieră 
efectuate la ieșire, în conformitate cu 
articolul 8 din Regulamentul (UE) 
2016/399, atunci când acest lucru este 
justificat de circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv și ținând seama de 
principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv și ținând seama de principiul 
proporționalității.

(2) Statele membre impun o interdicție 
de intrare unui resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul statelor membre a cărui ședere 
ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399.

Or. fr

Amendamentul 590
Milan Uhrík

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2. Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv și ținând seama de principiul 
proporționalității.

2. Statele membre impun o interdicție 
de intrare – care nu însoțește o decizie de 
returnare – unui resortisant al unei țări terțe 
aflat în situație de ședere ilegală pe 
teritoriul statelor membre a cărui ședere 
ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399.

Or. sk

Amendamentul 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv și ținând 
seama de principiul proporționalității.

(2) Statele membre pot impune o 
interdicție de intrare – care nu însoțește o 
decizie de returnare – unui resortisant al 
unei țări terțe aflat în situație de ședere 
ilegală pe teritoriul statelor membre a cărui 
ședere ilegală este detectată în contextul 
verificărilor la frontieră efectuate la ieșire, 
în conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/399, atunci când 
acest lucru este justificat de circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv.

Or. fr

Amendamentul 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

(3) Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească cinci ani. 
Aceasta poate depăși totuși cinci ani dacă 
resortisantul unei țări terțe reprezintă o 
amenințare gravă pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională, 
dacă acest lucru este dovedit în mod 
corespunzător fie printr-o condamnare, 
fie prin alte elemente obiective care pot fi 
deduse din împrejurările cauzei.

Or. it

Justificare

Acest amendament este legat în mod indisolubil de amendamentul propus de Comisie la 
articolul 13 alineatul (2), având în vedere faptul că autorităților li se oferă posibilitatea de a 
extinde interdicția de intrare și în cazul controalelor la frontierele externe.

Amendamentul 593
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
zece ani. Aceasta poate depăși totuși zece 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională sau a fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.

Or. en
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Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru durata interdicției de intrare pentru persoana respectivă. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție. 
Deoarece propunerea CE adaugă riscul pentru ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională în întregul text al propunerii, este important să se adauge această 
precizare.

Amendamentul 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare reală și gravă 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 595
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și nu ar trebui să depășească, în principiu, 
cinci ani. Aceasta poate depăși totuși cinci 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 

3. Durata interdicției de intrare se 
stabilește ținând seama, în mod adecvat, de 
toate circumstanțele specifice fiecărui caz 
și ar trebui, în principiu, să fie de cel puțin 
20 de ani. Aceasta poate depăși totuși 20 de 
ani dacă resortisantul unei țări terțe 
reprezintă o amenințare gravă pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
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securitatea națională. securitatea națională.

Or. nl

Justificare

Caruselul cererilor trebuie să fie eliminat. Resortisanții țărilor terțe ar trebui să știe că 
trebuie să își construiască viitorul în propria lor țară. Acest lucru va întări angajamentul lor 
pentru reintegrare. Textul propus de Comisie contrazice formularea din considerentul 3 
referitor la o politică de returnare eficace.

Amendamentul 596
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau în calcul retragerea 
sau suspendarea unei interdicții de intrare 
în cazul în care un resortisant al unei țări 
terțe împotriva căruia s-a dispus 
interdicția de intrare în conformitate cu 
alineatul (1) al doilea paragraf poate 
dovedi că a părăsit teritoriul statului 
membru cu respectarea deplină a deciziei 
de returnare.

eliminat

Or. nl

Justificare

Respectarea unei decizii de returnare în sine nu poate da naștere la un drept de reintrare. 
Această situație creează un carusel de cereri. Textul propus de Comisie contrazice 
formularea din considerentul 3 referitor la o politică de returnare eficace.

Amendamentul 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre iau în calcul retragerea sau Statele membre iau în calcul retragerea sau 
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suspendarea unei interdicții de intrare în 
cazul în care un resortisant al unei țări terțe 
împotriva căruia s-a dispus interdicția de 
intrare în conformitate cu alineatul (1) al 
doilea paragraf poate dovedi că a părăsit 
teritoriul statului membru cu respectarea 
deplină a deciziei de returnare.

suspendarea unei interdicții de intrare în 
cazul în care un resortisant al unei țări terțe 
împotriva căruia s-a dispus interdicția de 
intrare în conformitate cu alineatul (1) al 
doilea paragraf poate dovedi că a părăsit 
teritoriul statului membru cu respectarea 
deplină a deciziei de returnare.

Statele membre retrag sau suspendă o 
interdicție de intrare cu condiția ca 
resortisantul țării terțe sau o altă 
persoană sau entitatea responsabilă să 
plătească cheltuielile prevăzute în decizie, 
luată în conformitate cu articolul 10 
alineatul (7), pentru a stabili costurile 
legate de expulzarea respectivului 
resortisant al țării terțe. Într-un astfel de 
caz, interdicția de intrare nu este retrasă 
sau suspendată până când resortisantul 
țării terțe sau o altă persoană sau 
entitatea responsabilă nu plătește 
cheltuielile respective. Dacă cheltuielile 
nu au fost plătite până la expirarea 
termenului interdicției de intrare, 
respectivul termen este extins până la data 
la care cheltuielile respective se prescriu 
în temeiul dreptului național.

Or. pl

Justificare

Amendament legat de amendamentul la articolul 10 alineatul (7) (nou). Amendamentul 
introduce posibilitatea retragerii sau suspendării interdicției de intrare, în funcție de 
cheltuielile legate de costurile de expulzare.

Amendamentul 598
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Victimele traficului de ființe umane 
cărora li s-a acordat un permis de ședere 
în temeiul Directivei 2004/81/CE28 a 
Consiliului nu fac obiectul interdicției de 

eliminat
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intrare, fără a aduce atingere alineatului 
(1) primul paragraf litera (b) și cu 
condiția ca resortisantul în cauză al unei 
țări terțe să nu reprezinte o amenințare 
pentru ordinea publică, siguranța publică 
sau siguranța națională.
_________________
28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care 
sunt victime ale traficului de persoane sau 
care au făcut obiectul unei facilitări a 
imigrației ilegale și care cooperează cu 
autoritățile competente (JO L 261, 
6.8.2004, p. 19).

Or. nl

Justificare

O plângere referitoare la traficul de ființe umane nu dă naștere, în sine, unui drept de ședere 
în favoarea pretinselor victime. În caz contrar, candidații la imigrare ar fi încurajați să 
contacteze traficanții de ființe umane sau să recurgă la asistența traficanților pentru a 
depune cererile de azil.

Amendamentul 599
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Victimele traficului de ființe umane cărora 
li s-a acordat un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/81/CE28 a 
Consiliului nu fac obiectul interdicției de 
intrare, fără a aduce atingere alineatului (1) 
primul paragraf litera (b) și cu condiția ca 
resortisantul în cauză al unei țări terțe să nu 
reprezinte o amenințare pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau siguranța 
națională.

Victimele traficului de ființe umane cărora 
li s-a acordat un permis de ședere în 
temeiul Directivei 2004/81/CE28 a 
Consiliului nu fac obiectul interdicției de 
intrare, fără a aduce atingere alineatului (1) 
primul paragraf litera (b) și cu condiția ca 
resortisantul în cauză al unei țări terțe să nu 
reprezinte o amenințare pentru ordinea 
publică, siguranța publică sau siguranța 
națională sau să nu fi fost condamnat 
pentru o infracțiune care se pedepsește cu 
o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 
trei ani.
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_________________ _________________
28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației 
ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

28 Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind permisul de ședere 
eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt 
victime ale traficului de persoane sau care 
au făcut obiectul unei facilitări a imigrației 
ilegale și care cooperează cu autoritățile 
competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să aibă 
consecințe pentru durata interdicției de intrare pentru persoana respectivă. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție. 
Deoarece propunerea CE adaugă riscul pentru ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională în întregul text al propunerii, este important să se adauge această 
precizare.

Amendamentul 600
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul în care un stat membru 
are în vedere eliberarea unui permis de 
ședere sau a altei autorizații care conferă 
un drept de ședere unui resortisant al unei 
țări terțe împotriva căruia a fost dispusă 
interdicția de intrare de către un alt stat 
membru, acesta consultă mai întâi statul 
membru care a dispus interdicția de 
intrare în conformitate cu articolul 27 din 
Regulamentul (UE) 2018/XXX29.

5. Un stat membru nu poate elibera 
un permis de ședere sau o altă autorizație 
care conferă un drept de ședere unui 
resortisant al unei țări terțe împotriva 
căruia a fost dispusă interdicția de intrare 
de către un alt stat membru.

_________________
29 Regulamentul (UE) 2018/... al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] privind instituirea, funcționarea și 
utilizarea Sistemului de informații 
Schengen (SIS) în domeniul verificărilor 
la frontiere, de modificare a Convenției de 
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punere în aplicare a Acordului Schengen 
și de modificare și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 [în 
curs de adoptare].

Or. nl

Justificare

Logica spațiului Schengen impune ca un stat membru să nu poată revoca o interdicție de 
reintrare dispusă de către un alt stat membru.

Amendamentul 601
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Gestionarea returnărilor Monitorizarea procedurilor de returnare 
și a reintegrării în țara de returnare

Or. en

Amendamentul 602
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

1. Fiecare stat membru monitorizează 
procedurile de returnare și reintegrarea în 
țara de returnare.

Or. en
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Amendamentul 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoș Tudorache

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

1. Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări, 
inclusiv monitorizarea post-returnare și 
sprijinul pentru asigurarea unor returnări 
durabile.

Or. en

Amendamentul 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează toate 
informațiile necesare pentru punerea în 
aplicare a prezentei directive, în special în 
ceea ce privește gestionarea cazurilor 
individuale, precum și informațiile privind 
orice procedură legată de returnări.

1. Fiecare stat membru instituie, 
operează, menține și continuă să dezvolte 
un sistem național de gestionare a 
returnărilor, care prelucrează informațiile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
prezentei directive, în special în ceea ce 
privește gestionarea cazurilor individuale, 
precum și informațiile privind orice 
procedură legată de returnări, inclusiv 
reintegrarea în țara de returnare.

Or. en
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Amendamentul 605
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre se asigură că sunt 
efectuate evaluări individuale pentru a 
oferi fiecărui migrant sprijin personalizat 
pe toată durata procedurii de returnare, 
într-un mod care să țină seama de 
aspectele de gen și de vârstă și cu 
respectarea dreptului internațional.

Or. en

Amendamentul 606
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Consilierea juridică este furnizată 
într-o limbă care poate fi înțeleasă de 
către resortisantul țării terțe. Aceasta se 
desfășoară în condiții care să le permită 
migranților să pună întrebări și să își 
exprime punctele de vedere în mod liber, 
inclusiv preocupările lor.

Or. en

Amendamentul 607
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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1c. În toate etapele procedurii, 
resortisantul în cauză al unei țări terțe 
poate să se folosească de procedurile 
existente pentru a stabili și a solicita 
statutul de rezident, inclusiv procedurile 
de protecție internațională, orice alte 
forme de proceduri de protecție prevăzute 
de dreptul intern și alte proceduri care 
conferă un statut.

Or. en

Amendamentul 608
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit 
în conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind EBCG].

eliminat

Or. en

Amendamentul 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit în 
conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 

2. Sistemul național trebuie să fie 
instituit într-un mod care să asigure 
compatibilitatea tehnică necesară pentru 
comunicarea cu sistemul central instituit în 
conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
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privind EBCG]. privind EBCG] și în deplină conformitate 
cu orice acte legislative relevante ale UE 
privind protecția datelor, în special cu 
RGPD și cu Directiva privind protecția 
datelor în materie de asigurare a 
respectării legii. Comisia adoptă un act 
delegat pentru a stabili cadrul juridic 
specific pentru acest sistem central și 
comunicarea cu acesta, inclusiv prin 
identificarea clară a obiectivelor 
prelucrării prin intermediul acestui sistem 
centralizat și a categoriilor de date cu 
caracter personal de prelucrat pentru 
fiecare dintre aceste obiective.

Or. en

Justificare

Propunerea actuală a Comisiei este destul de neclară; este necesară o mai mare claritate, în 
conformitate cu avizul AEPD cu privire la această propunere de reformare.

Amendamentul 610
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

Statele membre decid singure dacă 
instituie programe pentru a furniza 
asistență logistică, financiară și alte tipuri 
de asistență materială sau în natură, în 
conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

_________________ _________________
30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 

30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
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frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

Or. nl

Justificare

Aceasta este o chestiune care ține de suveranitatea națională.

Amendamentul 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere neregulamentară care sunt 
resortisanți ai țărilor terțe enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 
al Consiliului30.

_________________ _________________
30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

Or. en

Justificare

Cuvântul „ilegal” nu este considerat relevant în contextul migrației. Va fi înlocuit în întregul 
text cu „neregulamentar”. Toate organismele internaționale, inclusiv Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și Organizația Internațională pentru Migrație, au recomandat 
să se utilizeze termenul „neregulamentar” sau „fără forme legale”.
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Amendamentul 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu dispozițiile naționale, 
cu scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 
țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

_________________ _________________
30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 613
Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre instituie programe pentru a 
furniza asistență logistică, financiară și alte 
tipuri de asistență materială sau în natură, 
în conformitate cu legislația națională, cu 
scopul de a sprijini returnarea 
resortisanților țărilor terțe aflați în situație 
de ședere ilegală care sunt resortisanți ai 

Statele membre pot institui programe 
pentru a furniza asistență logistică, 
financiară și alte tipuri de asistență 
materială sau în natură, în conformitate cu 
legislația națională, cu scopul de a sprijini 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală care sunt 
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țărilor terțe enumerate în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului30.

resortisanți ai țărilor terțe enumerate în 
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 539/2001 
al Consiliului30.

_________________ _________________
30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

30 Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al 
Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire 
a listei țărilor terțe ai căror resortisanți 
trebuie să dețină viză pentru trecerea 
frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai 
căror resortisanți sunt exonerați de această 
obligație (JO L 81, 21.3.2001, p. 1).

Or. en

Amendamentul 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare, care 
urmează planurile personale de 
reintegrare ale persoanelor returnate, 
atunci când acest lucru este posibil din 
punct de vedere legal și practic, pentru 
asigurarea unor returnări durabile, 
ținând seama în special de circumstanțele 
specifice ale fiecărui resortisant al unei 
țări terțe și acordând atenție deplină 
cazurilor care vizează persoane 
vulnerabile. Statele membre asigură 
monitorizarea acestor planuri de către 
organisme de monitorizare specifice și 
independente.

Or. en

Amendamentul 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare.

Or. en

Amendamentul 616
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Această asistență poate include sprijin 
pentru reintegrare în țara terță de returnare.

Această asistență include sprijin pentru 
reintegrare în țara terță de returnare.

Or. en

Amendamentul 617
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele naționale includ un proces 
continuu de îngrijire a resortisanților 
țărilor terțe pe parcursul tuturor etapelor 
procesului de returnare și de reintegrare. 
Acesta include furnizarea de informații 
adecvate privind condițiile din țările de 
returnare înainte de plecare, furnizate de 
organisme independente sau ale ONU 
într-o limbă care poate fi înțeleasă, 
transferul adecvat al serviciilor de 
îngrijire pentru persoanele aflate în 
situații vulnerabile și măsuri de tutelă 
pentru copiii neînsoțiți și separați și 
pentru părinții lor. Programele naționale 
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includ mecanisme pentru transferul 
adecvat de asistență juridică și accesul la 
justiție și la mecanisme reparatorii, 
accesul la procedurile administrative și 
penale naționale relevante, în special în 
conformitate cu Directiva 2009/52/CE, 
Directiva 2011/36/UE și Directiva 
2012/29/UE, pe toată durata procedurii de 
returnare, inclusiv măsuri care să asigure 
că acordurile de readmisie includ accesul 
la justiție după întoarcerea în țara terță.

Or. en

Amendamentul 618
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

eliminat
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Or. en

Justificare

Această eliminare este consecventă cu amendamentele la articolul 7.

Amendamentul 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă, și poate 
face obiectul condițiilor și motivelor de 
excludere prevăzute în dispozițiile 
naționale, în special în ceea ce privește 
sprijinul pentru reintegrare în țara terță 
de returnare. Ca regulă generală, 
asistența la care se face referire la 
prezentul alineat nu se acordă 
resortisanților țărilor terțe care au 
beneficiat deja de sprijin pentru 
reintegrare furnizat de un stat membru.

Or. fr

Amendamentul 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, poate fi condiționată 
de cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
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statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă, în cazul 
în care lipsa de cooperare a 
resortisantului țării terțe oferă motive 
suficiente pentru a presupune că 
resortisantul țării terțe nu va coopera în 
viitor în ceea ce privește sprijinul pentru 
reintegrare.

Or. en

Amendamentul 622
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă.

Acordarea acestei asistențe, inclusiv tipul 
și amploarea acesteia, este condiționată de 
cooperarea resortisantului țării terțe în 
cauză cu autoritățile competente ale 
statelor membre, astfel cum se prevede la 
articolul 7 din prezenta directivă. Asistența 
acordată în temeiul prezentului alineat se 
acordă o singură dată.

Or. en

Amendamentul 623
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile de returnare și, în cazul în care 
sunt emise, deciziile privind interdicția de 
intrare și deciziile de îndepărtare se emit 
în formă scrisă și conțin motivele de fapt 
și de drept, precum și informații privind 
căile de atac posibile.

Statele membre asigură o traducere scrisă 
și orală a principalelor elemente ale 
deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
țării terțe o înțelege.
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 624
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile referitoare la motivele de fapt 
pot fi limitate în cazurile în care legislația 
națională permite limitarea dreptului la 
informare, în special pentru protejarea 
securității naționale, apărării, siguranței 
publice și pentru prevenirea, investigarea, 
detectarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 4.

Amendamentul 625
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură, la cerere, 
traducerea în scris sau oral a principalelor 
elemente ale deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum sunt menționate la 
alineatul (1), inclusiv informații despre 
căile de atac posibile într-o limbă pe care 
resortisantul unei țări terțe o înțelege sau 

2. Statele membre asigură traducerea 
scrisă și orală a principalelor elemente ale 
deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
unei țări terțe o înțelege.
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despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența propunerii, elementele privind furnizarea de informații au fost 
mutate de la articolul 15 la articolul 7.

Amendamentul 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură, la cerere, 
traducerea în scris sau oral a principalelor 
elemente ale deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum sunt menționate la 
alineatul (1), inclusiv informații despre 
căile de atac posibile într-o limbă pe care 
resortisantul unei țări terțe o înțelege sau 
despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că o înțelege.

2. Statele membre asigură traducerea 
scrisă sau orală a principalelor elemente 
ale deciziilor referitoare la returnare, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1), 
inclusiv informații despre căile de atac 
posibile într-o limbă pe care resortisantul 
unei țări terțe o înțelege.

Or. en

Justificare

Accesul la informații care pot fi înțelese este esențial pentru resortisanții țărilor terțe, în 
special pentru a-și pregăti returnarea. Acest amendament este necesar întrucât este 
indisolubil legat de amendamentele la articolul 7.

Amendamentul 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre pot decide să nu 
aplice alineatul (2) resortisanților țărilor 

eliminat
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terțe care au intrat ilegal pe teritoriul 
unui stat membru și nu au obținut ulterior 
un permis sau un drept de ședere în statul 
membru respectiv.
În acest caz, deciziile referitoare la 
returnare, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (1), sunt emise prin intermediul 
unui formular standard, astfel cum este 
definit în legislația națională.
Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile 
cel mai des utilizate sau înțelese de către 
migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

Or. en

Justificare

Toți migranții ar trebui să aibă acces la informațiile referitoare la returnarea lor și la 
procedurile aferente. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentele la articolul 7.

Amendamentul 628
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot decide să nu aplice 
alineatul (2) resortisanților țărilor terțe 
care au intrat ilegal pe teritoriul unui stat 
membru și nu au obținut ulterior un 
permis sau un drept de ședere în statul 
membru respectiv.

eliminat

Or. en

Amendamentul 629
Anne-Sophie Pelletier
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Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest caz, deciziile referitoare la 
returnare, astfel cum sunt prevăzute la 
alineatul (1), sunt emise prin intermediul 
unui formular standard, astfel cum este 
definit în legislația națională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 630
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile 
cel mai des utilizate sau înțelese de către 
migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 631
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile cel 
mai des utilizate sau înțelese de către 

Statele membre furnizează fișe conținând 
informații generalizate care să explice 
principalele elemente ale formularului 
standard în cel puțin cinci dintre limbile de 
circulație internațională.
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migranții ilegali care intră pe teritoriul 
statului membru în cauză.

Or. nl

Justificare

Este imposibil pentru un stat membru să anticipeze care țară va deveni un furnizor important 
de refugiați. Prin urmare, resortisanții țărilor terțe nu pot exercita niciun drept nici în 
această privință. Amendamentul creează un volum de lucru previzibil și are ca rezultat o 
politică eficace în materie de azil bazată pe reguli clare, transparente și echitabile, astfel cum 
se menționează în considerentul 4.

Amendamentul 632
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

16 Căi de atac 16 Cale de atac

Or. nl

Justificare

Pentru a limita durata procedurii și pentru a preveni un carusel de căi de atac, nu ar trebui 
să existe decât o singură cale de atac.

Amendamentul 633
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente.

Resortisantului în cauză al unei țări terțe i 
se acordă posibilitatea unei căi de atac 
efective împotriva deciziilor referitoare la 
returnare, astfel cum se menționează la 
articolul 15 alineatul (1), în fața unei 
autorități judiciare competente. Statele 
membre asigură, pentru autoritățile 
judiciare, capacitatea necesară pentru 
punerea în aplicare corespunzătoare a 
prezentei directive, inclusiv resursele 
umane și formarea necesară, pentru a 
garanta calitatea și promptitudinea 
controlului judiciar.

Or. en

Amendamentul 635
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 

eliminat
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judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

Or. en

Amendamentul 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate 
cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de 
azil] care a făcut obiectul unui control 
judiciar efectiv în conformitate cu 
articolul 53 din regulamentul menționat.

eliminat

Or. en

Justificare

Raportoarea din umbră consideră că obiectivul reformării nu este acela de a modifica 
organizarea jurisdicțiilor în statele membre și de a avea norme diferite pentru solicitanții de 
azil a căror cerere a fost respinsă și pentru migranții în situație neregulamentară.

Amendamentul 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
poate acorda dreptul la o cale de atac 
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unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

numai înaintea unui singur grad de 
jurisdicție împotriva deciziei de returnare 
atunci când decizia respectivă se bazează 
pe o decizie de respingere a cererii de 
protecție internațională adoptată în 
conformitate cu Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
care a făcut obiectul unui control judiciar 
efectiv în conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat, numai dacă, în 
cadrul procedurii de azil, este evaluat în 
mod individual întregul domeniu de 
aplicare al principiului nereturnării în 
conformitate cu dreptul european și cu cel 
internațional.

Or. en

Amendamentul 638
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare, fără posibilitatea 
reluării procedurii, atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Or. nl

Justificare

Caruselul căilor de atac ar trebui eliminat.
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Amendamentul 639
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resortisantului țării terțe în cauză i se 
acordă dreptul la o cale de atac înaintea 
unui singur grad de jurisdicție împotriva 
deciziei de returnare atunci când decizia 
respectivă se bazează pe o decizie de 
respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Pentru a respecta principiul unei căi de 
atac eficiente, resortisantului țării terțe în 
cauză i se acordă dreptul la o cale de atac 
înaintea unui singur grad de jurisdicție 
împotriva deciziei de returnare atunci când 
decizia respectivă se bazează pe o decizie 
de respingere a cererii de protecție 
internațională adoptată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil] care a făcut 
obiectul unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Or. en

Amendamentul 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac, în 
timpul examinării căii de atac și până la 
notificarea deciziei privind calea de atac 
solicitantului.
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luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Or. en

Amendamentul 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă.

Or. fr

Amendamentul 642
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 
cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. Posibilitatea introducerii 
unei noi căi de atac împotriva unei decizii 
privind calea de atac nu este necesară.

Or. nl

Justificare

Procedurile interminabile servesc de regulă doar la obținerea unui permis de ședere bazat pe 
legături sociale. Astfel, persistența conduce la rezultate inechitabile pentru diferiți candidați 
pentru azil, precum și la un cost financiar și administrativ enorm pentru statul membru în 
cauză.

Amendamentul 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea unei căi de 
atac împotriva deciziei respective, în 
timpul examinării căii de atac și până la 
notificarea deciziei privind calea de atac 
resortisantului țării terțe. O cale de atac 
împotriva unei decizii de returnare are un 
efect suspensiv automat, cu excepția 
cazurilor în care autoritățile judiciare au 



AM\1214327RO.docx 307/367 PE658.738v01-00

RO

atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, luând 
în considerare în mod corespunzător 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau din oficiu.

evaluat întregul domeniu de aplicare al 
principiului nereturnării în conformitate cu 
dreptul european și cu cel internațional și 
au constatat că nu există riscul ca acest 
principiu să fie încălcat. Executarea 
deciziei de returnare poate fi, de 
asemenea, suspendată atunci când o 
instanță judecătorească decide acest lucru, 
luând în considerare în mod corespunzător 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau din oficiu.

Or. en

Justificare

Efectul suspensiv al unei căi de atac împotriva unei decizii de returnare este esențial, 
deoarece în caz contrar, s-ar putea crea o situație ireversibilă cu consecințe grave asupra 
drepturilor fundamentale. Singura excepție de la această regulă este dacă evaluarea 
completă a principiului nereturnării a fost efectuată deja de către o autoritate judiciară. În 
plus, o instanță judecătorească ar trebui să aibă independența de a suspenda executarea 
deciziei de returnare din alte motive.

Amendamentul 644
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, 
în timpul examinării căii de atac, dacă 
există un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce 
o nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de 
atac, precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, 
luând în considerare în mod 
corespunzător circumstanțele specifice ale 

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea unei căi de 
atac împotriva acestei decizii, în timpul 
examinării căii de atac și până la 
notificarea către solicitant a deciziei 
privind calea de atac, inclusiv dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. O cale de atac împotriva unei 
decizii de returnare are un efect suspensiv 
automat, care include cazurile în care 
există cauze pendinte în fața unei instanțe 
penale, pentru a se asigura accesul la 
justiție, atât pentru victime, cât și pentru 
persoanele suspectate.
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cazului, la cererea solicitantului sau din 
oficiu.

Or. en

Amendamentul 645
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă există 
un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce o 
nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, luând 
în considerare în mod corespunzător 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau din oficiu.

Executarea deciziei de returnare se 
suspendă automat în cursul perioadei 
acordate pentru introducerea căii de atac în 
primă instanță și, în cazul în care calea de 
atac a fost introdusă în termenul stabilit, în 
timpul examinării căii de atac, dacă poate 
exista un risc de încălcare a principiului 
nereturnării. În cazul în care se introduce o 
nouă cale de atac împotriva unei decizii 
inițiale sau ulterioare privind calea de atac, 
precum și în toate celelalte cazuri, 
executarea deciziei de returnare nu se 
suspendă, cu excepția cazului în care o 
instanță judecătorească decide altfel, luând 
în considerare în mod corespunzător 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau din oficiu.

Or. en

Amendamentul 646
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 

eliminat
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unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 
caz, de către autoritatea judiciară 
competentă.

Or. en

Amendamentul 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că o decizie 
privind cererea de suspendare temporară 
a executării unei decizii de returnare se ia 
în termen de 48 de ore de la depunerea 
unei astfel de cereri de către resortisantul 
țării terțe în cauză. În cazuri individuale 
care implică chestiuni complexe de fapt 
sau de drept, termenele stabilite la 
prezentul alineat pot fi prelungite, după 
caz, de către autoritatea judiciară 
competentă.

eliminat

Or. en

Justificare

Calea de atac are întotdeauna un efect suspensiv. Prin urmare, nu trebuie să existe o decizie 
privind suspendarea.

Amendamentul 648
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 
țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

eliminat

(a) motivul suspendării temporare invocat 
a fost evaluat în contextul unei proceduri 
efectuate în aplicarea Regulamentului 
(UE).../... [Regulamentul privind 
procedurile de azil] și a făcut obiectul 
unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este consecința 
deciziei de încetare a șederii legale care a 
fost adoptată în urma unor astfel de 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au 
fost prezentate noi elemente sau 
constatări relevante de către resortisantul 
țării terțe în cauză care să modifice în 
mod semnificativ circumstanțele specifice 
ale cazului respectiv, primul și al doilea 
paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

eliminat

(a) motivul suspendării temporare invocat 
a fost evaluat în contextul unei proceduri 
efectuate în aplicarea Regulamentului 
(UE).../... [Regulamentul privind 
procedurile de azil] și a făcut obiectul 
unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
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regulamentul menționat;
(b) decizia de returnare este consecința 
deciziei de încetare a șederii legale care a 
fost adoptată în urma unor astfel de 
proceduri.

Or. en

Justificare

Această eliminare este consecința amendamentului la articolul 16 alineatul (3) primul 
paragraf. Calea de atac are un efect suspensiv automat.

Amendamentul 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu au apărut sau nu au fost 
prezentate noi elemente sau constatări 
relevante de către resortisantul țării terțe în 
cauză care să modifice în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv, primul și al doilea paragraf de la 
prezentul alineat nu se aplică în cazul în 
care:

În cazul în care nu au apărut sau nu au fost 
prezentate noi elemente sau constatări 
relevante de către resortisantul țării terțe în 
cauză care să modifice circumstanțele 
specifice ale cazului respectiv, primul și al 
doilea paragraf de la prezentul alineat nu se 
aplică în cazul în care:

Or. en

Justificare

Căile de atac ar trebui să aibă întotdeauna un efect suspensiv. Obligația de a evalua dacă au 
apărut noi elemente și/sau dacă este sau nu necesar efectul suspensiv ar constitui o nouă 
sarcină pentru autoritățile statelor membre, care ar trebui să realizeze o evaluare separată în 
acest sens. Introducerea cerinței privind „modificarea semnificativă” le încredințează 
autorităților judiciare o sarcină prea mare și riscă să conducă la situații în care cazurile 
individuale nu sunt evaluate în mod corespunzător, determinând astfel posibile încălcări 
ireversibile ale principiului nereturnării.

Amendamentul 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Calea de atac împotriva unei decizii de 
returnare trebuie introdusă în termen de 
treizeci de zile de la notificarea acesteia 
către persoana în cauză. Statele membre 
stabilesc alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Or. it

Amendamentul 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre stabilesc un termen de 
maximum cinci (5) zile și alte norme 
necesare pentru a asigura exercitarea 
dreptului la o cale de atac efectivă în 
temeiul prezentului articol.

Or. pl

Amendamentul 653
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și alte norme necesare pentru a 
asigura exercitarea dreptului la o cale de 
atac efectivă în temeiul prezentului articol.

Statele membre stabilesc termene 
rezonabile și suficiente și alte norme 
necesare pentru a asigura exercitarea 
dreptului la o cale de atac efectivă în 
temeiul prezentului articol.
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Or. en

Amendamentul 654
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

eliminat

Or. en

Amendamentul 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă de cel 
puțin 15 zile pentru introducerea unei căi 
de atac împotriva unei decizii de returnare.

Or. en

Justificare

Având în vedere jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind dreptul la o 
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cale de atac eficientă prevăzut la articolul 13 din Convenția europeană a drepturilor omului 
(și anume, Jabari/Turcia, punctul 40; Muminov/Rusia, punctul 90), aplicarea automată a 
termenelor scurte pentru introducerea căilor de atac poate fi în contradicție cu protecția 
împotriva returnării.

Amendamentul 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă cuprinsă 
între 10 și 15 zile pentru introducerea unei 
căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Or. en

Justificare

Perioada propusă de Comisie este prea scurtă pentru a garanta exercitarea deplină a 
dreptului de a introduce o cale de atac. O perioadă cuprinsă între 10 și 15 zile pentru 
introducerea unei căi de atac este mai rezonabilă și realistă.

Amendamentul 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum 15 zile pentru introducerea unei 
căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
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internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil]. [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Or. it

Amendamentul 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum trei zile pentru introducerea unei 
căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Or. fr

Amendamentul 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum cinci zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].

Statele membre acordă o perioadă de 
maximum două zile pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva unei decizii de 
returnare atunci când o astfel de decizie 
este consecința unei decizii definitive de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională luată în conformitate cu 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind procedurile de azil].
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Or. fr

Justificare

Acest amendament este strâns legat de amendamentul 12, pe care îl completează, pentru a 
accelera funcționarea instanțelor și fluiditatea procedurii de returnare.

Amendamentul 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Statele membre pot prevedea 
introducerea unei căi de atac 
administrative înainte de introducerea 
unei căi de atac în justiție în conformitate 
cu alineatul (1), în măsura în care calea 
de atac administrativă nu aduce atingere 
efectivității căii de atac.

Or. fr

Amendamentul 661
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Resortisantul în cauză al unei țări 
terțe are posibilitatea de a obține consiliere 
juridică, reprezentare și, dacă este necesar, 
asistență lingvistică.

5. Resortisantul în cauză al unei țări 
terțe are posibilitatea de a obține consiliere 
juridică, reprezentare și asistență 
lingvistică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 40.
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Amendamentul 662
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență juridică 
și/sau reprezentare gratuită să se supună 
condițiilor prevăzute la articolul 15 
alineatele (3)(6) din Directiva 2005/85/CE.

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență juridică 
și/sau reprezentare gratuită să se supună 
condițiilor prevăzute la articolul 15 
alineatele (3)-(6) din Directiva 
2005/85/CE. Refugiaților recunoscuți li s-
ar putea solicita să ramburseze costul 
asistenței juridice și lingvistice statului 
membru în cauză.

Or. nl

Justificare

Cheltuielile judiciare constând în asistență juridică gratuită exercită o presiune enormă 
asupra bugetului departamentului de justiție. Nu pare să fie nerezonabil ca aceia care au 
beneficiat direct de acest sistem să ramburseze guvernului respectivul ajutor. Rambursarea 
costurilor cu asistența juridică și lingvistică după recunoaștere asigură un tratament 
echitabil pentru toate cazurile, astfel cum se menționează în considerentul 4.

Amendamentul 663
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență 
juridică și/sau reprezentare gratuită să se 

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară. 
Statele membre informează resortisanții 
țărilor terțe asupra posibilității prezentării 
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supună condițiilor prevăzute la articolul 
15 alineatele (3)-(6) din Directiva 
2005/85/CE.

unei astfel de solicitări.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 40.

Amendamentul 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 
normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență juridică 
și/sau reprezentare gratuită să se supună 
condițiilor prevăzute la articolul 15 
alineatele (3)(6) din Directiva 2005/85/CE.

(6) Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere expresă, de 
asistență juridică și/sau reprezentare în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă sau cu normele în materie de 
asistență judiciară și pot dispune ca o astfel 
de asistență juridică și/sau reprezentare 
gratuită să se supună condițiilor prevăzute 
la articolul 15 alineatele (3)-(6) din 
Directiva 2005/85/CE.

Or. fr

Amendamentul 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită, la cerere, de asistență 
juridică și/sau reprezentare în conformitate 
cu legislația națională aplicabilă sau cu 

6. Statele membre garantează 
acordarea gratuită de asistență juridică 
și/sau reprezentare în conformitate cu 
legislația națională aplicabilă sau cu 
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normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență juridică 
și/sau reprezentare gratuită să se supună 
condițiilor prevăzute la articolul 15 
alineatele (3)(6) din Directiva 2005/85/CE.

normele în materie de asistență judiciară și 
pot dispune ca o astfel de asistență juridică 
și/sau reprezentare gratuită să se supună 
condițiilor prevăzute la articolul 15 
alineatele (3)-(6) din Directiva 
2005/85/CE.

Or. en

Justificare

Accesul la asistență judiciară este esențial pentru exercitarea dreptului la o cale de atac 
eficientă. Acest amendament este legat de considerentul 21 și de articolele 7 și 14.

Amendamentul 666
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Primul alineat se aplică și 
resortisanților țărilor terțe aflați în 
situație de ședere neregulamentară și 
pentru care nu se poate sau nu s-a putut 
pune în aplicare o procedură de 
returnare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 4.

Amendamentul 667
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Principiile care stau la baza 
alineatului 1 literele (a) - (d) nu exclud 
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posibilitatea ca acest lucru să fie realizat 
în custodia poliției.

Or. nl

Justificare

Având în vedere numărul mare de persoane care se sustrag, ar fi de preferat în majoritatea 
cazurilor luarea în custodie publică până la repatriere. Prezentul amendament este în 
conformitate cu amendamentul 15 la considerentul 18 și cu amendamentul 17 la 
considerentul 22. Custodia poliției nu poate fi exclusă ca un mijloc de furnizare, printre 
altele, a unei cazări, a asistenței medicale și a hranei.

Amendamentul 668
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre furnizează 
persoanelor menționate la alineatul (1) o 
confirmare în scris în conformitate cu 
legislația națională a faptului că termenul 
pentru plecarea voluntară se prelungește în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) sau 
că decizia de returnare nu va fi, temporar, 
executată.

2. Statele membre furnizează 
persoanelor menționate la alineatele (1) și 
(1a) o confirmare în scris în conformitate 
cu legislația națională a faptului că 
termenul pentru plecarea voluntară se 
prelungește în conformitate cu articolul 9 
alineatul (2) sau că decizia de returnare nu 
va fi, temporar, executată sau că nu a fost 
posibil să se pună în aplicare o decizie de 
returnare.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 17 alineatul (1) litera (a).

Amendamentul 669
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 670
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica 
în mod eficient alte măsuri suficiente dar 
mai puțin coercitive într-un caz concret, 
statele membre pot ține în custodie 
publică un resortisant al unei țări terțe 
care face obiectul unor proceduri de 
returnare în vederea pregătirii procesului 
de returnare și/sau în vederea desfășurării 
procesului de îndepărtare, în special în 
cazul în care:

Statele membre nu aplică niciodată 
măsuri coercitive.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 18 și la considerentele 27 și 28.

Amendamentul 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
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vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare numai în cazul în care:

Or. en

Amendamentul 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare numai în cazul în care:

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente depuse la 
prezentul articol. Propunerea Comisiei a eliminat cuvântul „numai”. Ar fi însă important să 
existe o listă exhaustivă a motivelor pentru luarea în custodie publică pentru a asigura că 
aceasta este utilizată numai în ultimă instanță și în cazuri specificate clar.

Amendamentul 673
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 

Cu excepția cazului în care se pot aplica în 
mod eficient alte măsuri suficiente dar mai 
puțin coercitive într-un caz concret, statele 
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membre pot ține în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare, în special în cazul în care:

membre țin în custodie publică un 
resortisant al unei țări terțe care face 
obiectul unor proceduri de returnare în 
vederea pregătirii procesului de returnare 
și/sau în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare în cazul în care:

Or. en

Justificare

Articolul nu este corect aliniat cu considerentul 28 în ceea ce privește acest aspect, în care se 
menționează în mod explicit că persoanele care se încadrează în aceste condiții ar trebui să 
fie ținute în custodie publică.

Amendamentul 674
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există un risc de 
sustragere determinat în conformitate cu 
articolul 6;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este în concordanță cu eliminarea articolului 6.

Amendamentul 675
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) resortisantul în cauză al unei țări 
terțe evită sau împiedică pregătirea 
returnării sau procesul de îndepărtare; 
sau

eliminat
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Or. en

Justificare

Acest amendament este coerent cu amendamentul depus la articolul 18 alineatul (1).

Amendamentul 676
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea 
națională.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest motiv nou propus de Comisie nu este suficient de specific, deoarece nu există definiții 
comune ale UE pentru ordinea publică, siguranța publică sau securitatea națională, iar 
aceste cazuri nu ar trebui tratate în temeiul dreptului Uniunii privind returnările, ci în 
temeiul dreptului penal sau administrativ în vigoare.

Amendamentul 678
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională 
pe baza unei sentințe de condamnare sau, 
în orice caz, pe baza unor dovezi care pot 
justifica aprecierea potrivit căreia acesta 
prezintă pericol social.

Or. it

Amendamentul 679
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională 
sau a fost condamnat pentru o infracțiune 
care se pedepsește cu o pedeapsă cu 
închisoarea de cel puțin trei ani.

Or. en

Justificare

Adăugarea acestei propoziții clarifică faptul că și o infracțiune care se pedepsește cu o 
pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani în sensul prezentei directive ar trebui să 
constituie un motiv pentru a ține în custodie publică persoana în cauză. Același lucru se 
aplică în cazul altor părți din prezenta directivă în care este utilizată această propoziție.

Amendamentul 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
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Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională, 
în special în cazul în care resortisantul 
țării terțe este condamnat pentru o 
infracțiune gravă.

Or. en

Amendamentul 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc pentru ordinea publică, 
siguranța publică sau securitatea națională.

(c) resortisantul țării terțe în cauză 
prezintă un risc real și actual pentru 
ordinea publică, siguranța publică sau 
securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

eliminat

Or. en

Justificare

Statele membre sunt cele care decid ce dispoziții doresc să adopte în dreptul lor intern.
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Amendamentul 683
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

În alte cazuri, statele membre pot ține în 
custodie publică un resortisant al unei 
țări terțe care face obiectul unor 
proceduri de returnare în vederea 
pregătirii procesului de returnare și/sau 
în vederea desfășurării procesului de 
îndepărtare.
Toate motivele luării în custodie publică 
trebuie prevăzute în dreptul intern.

Or. en

Justificare

Consecința logică a amendamentului meu la primul alineat de la acest articol, pentru a 
clarifica situațiile în care ar trebui să aibă loc luarea în custodie publică și când se poate 
face acest lucru.

Amendamentul 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură de luare în custodie publică 
este pentru o perioadă cât mai scurtă cu 
putință și se menține numai pe durata 
desfășurării și executării, în mod adecvat, a 
dispozițiilor de îndepărtare.

Orice măsură de luare în custodie publică 
este o măsură de ultimă instanță, care 
trebuie aplicată în cazul în care nu sunt 
disponibile alte măsuri alternative, pentru 
o perioadă cât mai scurtă cu putință și se 
menține numai pe durata desfășurării și 
executării, în mod adecvat, a dispozițiilor 
de îndepărtare.

Or. it



PE658.738v01-00 328/367 AM\1214327RO.docx

RO

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentul propus de Comisie la articolul 18 
litera (c).

Amendamentul 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice măsură de luare în custodie publică 
este pentru o perioadă cât mai scurtă cu 
putință și se menține numai pe durata 
desfășurării și executării, în mod adecvat, a 
dispozițiilor de îndepărtare.

Măsurile de luare în custodie publică se 
mențin numai pe durata desfășurării și 
executării, în mod adecvat, a dispozițiilor 
de îndepărtare.

Or. fr

Amendamentul 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsura luării în custodie publică nu este 
niciodată dispusă împotriva minorilor 
neînsoțiți sau a familiilor cu minori.

Or. it

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentul propus de Comisie la articolul 18 
litera (c).

Amendamentul 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada maximă de luare în custodie 
publică trebuie să fie cuprinsă între trei și 
șase luni, cu posibilitatea prelungirii o 
singură dată pentru perioada maximă de 
șase luni.

Or. it

Amendamentul 688
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile administrative sau judiciare 
dispun măsurile de luare în custodie 
publică.

Autoritățile administrative sau judiciare 
dispun măsurile de luare în custodie 
publică simultan cu decizia de returnare.

Or. nl

Justificare

Ar trebui să se evite situația în care diferiți judecători sunt implicați în examinarea fiecărei 
decizii în parte de mai multe ori. Prezentul amendament este necesar pentru a realiza o 
politică eficace de returnare, astfel cum se menționează în considerentul 3. Textul original 
lasă deschisă posibilitatea unor proceduri multiple.

Amendamentul 689
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fie acordă resortisantului în cauză al 
unei țări terțe dreptul de a intenta o acțiune 
în justiție în virtutea căreia legalitatea 
măsurii de luare în custodie publică face 

(b) fie acordă resortisantului în cauză al 
unei țări terțe dreptul de a intenta o acțiune 
în justiție în virtutea căreia legalitatea 
măsurii de luare în custodie publică face 
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obiectul unui control judiciar rapid inițiat 
cât mai rapid posibil de la inițierea 
procedurilor pertinente. În acest caz, statele 
membre informează imediat resortisanții în 
cauză ai țărilor terțe asupra posibilității 
intentării unei astfel de acțiuni.

obiectul unui control judiciar rapid inițiat 
cât mai rapid posibil de la inițierea 
procedurilor pertinente. În acest caz, statele 
membre informează imediat resortisanții în 
cauză ai țărilor terțe asupra posibilității 
intentării unei astfel de acțiuni și 
furnizează gratuit în acest scop asistența 
juridică și lingvistică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 40.

Amendamentul 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În toate cazurile, luarea în 
custodie publică face obiectul unor 
revizuiri la intervale rezonabile de timp, 
fie la cererea resortisantului în cauză al 
unei țări terțe, fie din oficiu. În cazul 
unor perioade prelungite de luare în 
custodie publică, revizuirile fac obiectul 
controlului judiciar.

eliminat

Or. fr

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 
18 alineatul (5) și articolului 22 alineatul (7) al doilea paragraf.

Amendamentul 691
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
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Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În toate cazurile, luarea în custodie 
publică face obiectul unor revizuiri la 
intervale rezonabile de timp, fie la cererea 
resortisantului în cauză al unei țări terțe, fie 
din oficiu. În cazul unor perioade 
prelungite de luare în custodie publică, 
revizuirile fac obiectul controlului judiciar.

3. Dacă un stat membru decide să 
aplice luarea în custodie publică, în toate 
cazurile, aceasta face obiectul unor 
revizuiri la intervale rezonabile și periodice 
de timp, fie la cererea resortisantului în 
cauză al unei țări terțe, fie din oficiu. 
Revizuirile fac obiectul controlului 
judiciar.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente depuse la 
prezentul articol, precum și la considerentele 27 și 28.

Amendamentul 692
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar 
pentru a asigura punerea în aplicare cu 
succes a măsurii de îndepărtare. Fiecare 
stat membru stabilește o perioadă maximă 
de custodie publică de cel puțin trei luni și 
de cel mult șase luni.

5. Dacă statul membru alege să 
aplice luarea în custodie publică, acesta 
stabilește o perioadă limitată de custodie 
publică, ce nu depășește două săptămâni.

Or. en

Amendamentul 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
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Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă, în 
funcție de ceea ce consideră necesar.

Or. fr

Amendamentul 694
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

5. Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă limitată de 
custodie publică de cel mult două luni.

Or. en

Justificare

Potrivit ONG-urilor și organizațiilor internaționale, nu există dovezi care să arate că cu cât 
este mai lungă perioada de custodie publică, cu atât sunt mai ridicate ratele de returnare 
eficace. Conform evaluării de impact înlocuitoare a EPRS, „în Franța, 80 % dintre 
îndepărtări au avut loc înainte de a 25-a zi de custodie publică. Prin urmare, adesea nu este 
necesară prelungirea luării în custodie publică, deoarece aceasta nu contribuie la 
îndepărtare. Prelungirea luării în custodie publică în astfel de circumstanțe nu este eficientă 
din punctul de vedere al costurilor”.
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Amendamentul 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

(5) Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult 12 luni.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să răspundă situațiilor menționate în special în amendamentul 
5, pe care îl completează. El este strâns legat și de amendamentul 2, deoarece procedurile de 
returnare pot să nu fie finalizate din cauză că perioada maximă de custodie nu este suficientă.

Amendamentul 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă maximă de 
custodie publică de cel puțin trei luni și de 
cel mult șase luni.

5. Luarea în custodie publică se 
menține pe toată durata în care se 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) și în măsura în care este necesar pentru 
a asigura punerea în aplicare cu succes a 
măsurii de îndepărtare. Fiecare stat 
membru stabilește o perioadă limitată de 
custodie publică de cel mult trei luni.

Or. en
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Justificare

Astfel cum au arătat diferite surse, inclusiv evaluarea impactului realizată de PE, perioadele 
tot mai lungi de custodie publică au un impact limitat asupra realizării în mod eficace a 
returnărilor. Având în vedere riscurile mari de încălcare a drepturilor omului, luarea în 
custodie publică poate fi impusă numai dacă este însoțită de control judiciar.

Amendamentul 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

eliminat

(a) lipsei de cooperare a resortisantului în 
cauză al unei țări terțe sau
(b) întârzierilor în obținerea 
documentației necesare din partea țărilor 
terțe.

Or. fr

Justificare

Această modificare este necesară pentru a asigura coerența cu modificările aduse articolului 
18 alineatul (5) și articolului 22 alineatul (7) al doilea paragraf.

Amendamentul 698
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6



AM\1214327RO.docx 335/367 PE658.738v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

eliminat

(a) lipsei de cooperare a resortisantului în 
cauză al unei țări terțe sau
(b) întârzierilor în obținerea 
documentației necesare din partea țărilor 
terțe.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de alte amendamente depuse la 
prezentul articol, precum și la considerentele 27 și 28.

Amendamentul 699
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

6. Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
de două ori consecutiv, de fiecare dată cu 
o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de trei 
luni, în conformitate cu legislația lor 
națională și întotdeauna după un control 
judiciar, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 18 alineatul (5). Acesta ar face posibilă o perioadă totală de luare în custodie 
publică de până la 9 luni, cu garanțiile adecvate privind controlul judiciar incluse.

Amendamentul 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 12 
luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

6. Statele membre nu pot extinde 
perioada menționată la alineatul (5) decât 
cu o perioadă limitată de timp, care să nu 
depășească o perioadă suplimentară de 
patru luni, în conformitate cu legislația sa 
națională, în cazurile în care, în pofida 
tuturor eforturilor rezonabile depuse de 
către acestea, este probabil ca operațiunea 
de îndepărtare să dureze mai mult, din 
cauza:

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentele la articolul 18 alineatul (5).

Amendamentul 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întârzierilor în obținerea 
documentației necesare din partea țărilor 
terțe.

eliminat
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Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 18 alineatul (5).

Amendamentul 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. 7. Statele membre pot lua în 
custodie publică un resortisant al unei 
țări terțe pentru a doua oară, chiar dacă 
termenul prevăzut la alineatul (6) a 
expirat, dacă, după eliberarea acestuia 
din custodia publică, apar circumstanțe 
care permit executarea unei decizii de 
returnare emisă anterior în legătură cu 
respectivul resortisant al țării terțe. Noua 
perioadă de luare în custodie publică nu 
poate depăși 30 de zile.

Or. pl

Amendamentul 703
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Luarea în custodie publică se 
efectuează, în general, în centre 
specializate de cazare. Dacă un stat 
membru nu poate oferi cazare într-un 
centru specializat de cazare și trebuie să 
recurgă la cazarea în cadrul unui 
penitenciar, resortisanții țărilor terțe luați 
în custodie publică sunt separați de 

1. Dacă un stat membru alege să 
aplice luarea în custodie publică în ultimă 
instanță, aceasta se efectuează, în general, 
în centre specializate, deschise, de cazare. 
Centrele specializate de cazare oferă 
condiții demne de cazare, care respectă 
drepturile fundamentale ale 
resortisanților țărilor terțe ținuți în 
custodie publică. Personalul angajat în 
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deținuții obișnuiți. centrele specializate de cazare este instruit 
și calificat în mod corespunzător. 
Resortisanții țărilor terțe nu sunt 
niciodată plasați în detenție în penitenciar 
sau în arestul poliției.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de considerentul 27.

Amendamentul 704
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Luarea în custodie publică se 
efectuează, în general, în centre 
specializate de cazare. Dacă un stat 
membru nu poate oferi cazare într-un 
centru specializat de cazare și trebuie să 
recurgă la cazarea în cadrul unui 
penitenciar, resortisanții țărilor terțe luați 
în custodie publică sunt separați de 
deținuții obișnuiți.

1. Luarea în custodie publică se 
efectuează în condiții specializate de luare 
în custodie publică, în care resortisanții 
țărilor terțe luați în custodie publică sunt 
separați de deținuții obișnuiți.

Or. en

Justificare

În loc să se pună accentul pe separarea în spațiu a centrelor de cazare de penitenciarele 
obișnuite, ar fi mai practic și mai eficace să se sublinieze necesitatea unor condiții speciale 
de luare în custodie publică, diferite de condițiile de detenție obișnuite. Acest amendament 
este necesar deoarece este legat de logica internă a textului referitor la procedurile pentru 
luarea în custodie publică, astfel cum se prevede la articolul 18, și pentru evitarea 
sustragerii, astfel cum se prevede la articolul 6.

Amendamentul 705
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
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Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se va permite, la cerere, 
să ia în timp util legătura cu reprezentanții 
lor legali, membrii de familie și autoritățile 
consulare competente.

2. Resortisanților țărilor terțe luați în 
custodie publică li se va permite, la cerere, 
să ia legătura, din prima zi de custodie 
publică, cu reprezentanții lor legali, 
membrii de familie și autoritățile consulare 
competente.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 4.

Amendamentul 706
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O atenție deosebită se acordă 
situației persoanelor vulnerabile. Se 
asigură îngrijirea medicală de urgență și 
tratamentul de bază al bolii.

3. O atenție deosebită se acordă 
cazului persoanelor aflate într-o situație 
vulnerabilă. Se asigură cu promptitudine 
îngrijirea medicală de urgență și 
tratamentul bolii.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 38 și la articolul 14.

Amendamentul 707
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente 
li se asigură posibilitatea de a vizita 
centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări.

4. Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente, 
precum și jurnaliștilor și deputaților în 
parlamentele naționale și în Parlamentul 
European, li se asigură posibilitatea de a 
vizita centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Vizitele neanunțate vor fi posibile.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 10.

Amendamentul 708
Pietro Bartolo

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente 
li se asigură posibilitatea de a vizita 
centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări.

(4) Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente 
li se asigură posibilitatea de a vizita 
centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări. 
Aceste vizite nu pot fi în niciun caz 
limitate sau interzise.

Or. it
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Justificare

Accesul la centrele de cazare trebuie să fie întotdeauna garantat. Acest amendament este 
legat de amendamentele raportoarei la articolul 18 și la considerentele 27 și 28.

Amendamentul 709
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente 
li se asigură posibilitatea de a vizita 
centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări.

4. Organizațiilor și organismelor 
naționale, internaționale relevante și 
competente li se asigură posibilitatea de a 
vizita centrele de cazare, astfel cum se 
menționează la alineatul (1), în măsura în 
care acestea sunt folosite pentru luarea în 
custodie publică a resortisanților țărilor 
terțe în conformitate cu prezentul capitol. 
Aceste vizite pot fi supuse unei autorizări.

Or. nl

Justificare

ONG-urilor le lipsește legitimitatea sau controlul democratic. Mai mult, nu este clar cine își 
atribuie acest titlu și în baza căror motive, obținând astfel o serie de prerogative speciale. 
Controlul executivului ar trebui exercitat de către organul legislativ sau de către o 
organizație internațională recunoscută de guvernul statului membru.
 Textul original se referă la organizații și organisme naționale, internaționale și 
neguvernamentale relevante și competente. Organizațiile neguvernamentale nu îndeplinesc 
condiția cumulativă de relevanță și competență și nu pot fi, în consecință, incluse în această 
listă.

Amendamentul 710
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Resortisanților țărilor terțe luați în 5. Resortisanților țărilor terțe luați în 
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custodie publică li se oferă în mod 
sistematic informații care le explică 
normele aplicate în centru și care prezintă 
drepturile și obligațiile lor. Acestea cuprind 
informații privind dreptul lor în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă de a lua legătura cu organizațiile 
și organismele menționate la alineatul (4).

custodie publică li se oferă în mod 
sistematic informații care le explică 
normele aplicate în centru și care prezintă 
drepturile și obligațiile lor, într-o limbă pe 
care aceștia o înțeleg. Acestea cuprind 
informații privind dreptul lor în 
conformitate cu legislația națională 
aplicabilă de a lua legătura cu organizațiile 
și organismele menționate la alineatul (4), 
precum și cu jurnaliștii și deputații în 
parlamentele naționale și în Parlamentul 
European menționați la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 10.

Amendamentul 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Luarea în custodie publică a minorilor și 

a familiilor
(1) Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.
(2) Familiile luate în custodie publică în 
așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.
(3) Minorii luați în custodie publică au 
posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 



AM\1214327RO.docx 343/367 PE658.738v01-00

RO

la educație.
(4) Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.
(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

Or. it

Justificare

Acest amendament este indisolubil legat de amendamentul propus de Comisie la articolul 18 
litera (c).

Amendamentul 712
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 Luarea în custodie publică a 
minorilor și a familiilor

20 Interzicerea luării în custodie 
publică a minorilor și a familiilor

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 20 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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20 Luarea în custodie publică a 
minorilor și a familiilor

20 Minorii și familiile

Or. en

Justificare

Acest amendament este corelat cu amendamentele la articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 714
Jeroen Lenaers

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică numai 
în ultimă instanță și pentru perioada de 
timp pertinentă cea mai scurtă cu putință.

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori care fac obiectul unor proceduri de 
returnare în vederea pregătirii procesului 
de returnare și/sau în vederea desfășurării 
procesului de îndepărtare sunt luați în 
custodie publică numai în ultimă instanță și 
pentru perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință și numai după ce s-a 
verificat în mod specific că nu este 
disponibilă nicio altă măsură mai puțin 
coercitivă. Copiii de vârstă mică sunt 
plasați în custodie publică în centre 
specializate și nu în cadrul unui 
penitenciar. Prin derogare de la 
articolul 18 alineatul (5), statele membre 
pot include în legislațiile lor naționale 
perioade mai scurte de luare în custodie 
publică pentru minori.

Or. en

Justificare

CEDO observă că, în conformitate cu o jurisprudență constantă, în principiu, ar trebui să se 
evite izolarea copiilor de vârstă mică în structuri similare penitenciarelor și că numai 
plasamentul pe termen scurt și în condiții adecvate ar fi compatibil cu convenția, cu condiția 
ca aceasta să fie o măsură luată în ultimă instanță și numai după ce s-a verificat în mod 
specific că nu este disponibilă nicio altă măsură mai puțin coercitivă. Deoarece propunerea 
CE abordează motivele pentru luarea în custodie publică, este important să se clarifice, de 
asemenea, normele și garanțiile privind minorii.
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Amendamentul 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori nu sunt luate în custodie publică și 
li se vor pune la dispoziție alternative 
adecvate, umane și neprivative de libertate 
la măsura luării în custodie publică, 
atunci când acest lucru este în interesul 
superior al copilului și când este necesar 
pentru a garanta protecția acestora.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a copiilor ar trebui să fie eliminată, întrucât este 
în mod inerent împotriva interesului superior al copilului.

Amendamentul 716
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

1. Minorii și familiile cu minori nu 
sunt luate în custodie publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40, precum și la articolul 18.



PE658.738v01-00 346/367 AM\1214327RO.docx

RO

Amendamentul 717
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori nu sunt luate în custodie publică.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, nici chiar atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a-i proteja. În plus, aplicarea 
conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
Solicitarea nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori nu sunt niciodată luate în custodie 
publică.

Or. en
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Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Acest lucru este susținut de Comitetul ONU pentru drepturile copilului, de Comitetul ONU 
pentru lucrătorii migranți și de raportorul special al ONU privind drepturile migranților. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior.

Amendamentul 719
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt luate în custodie publică 
numai în ultimă instanță și pentru 
perioada de timp pertinentă cea mai 
scurtă cu putință.

1. Minorii neînsoțiți și familiile cu 
minori sunt repatriate cu prioritate pentru 
a reduce durata luării în custodie publică.

Or. nl

Justificare

Trebuie să găsim echilibrul corect dintre un sistem de azil eficace și respectul drepturilor 
persoanelor vizate. Textul original al Comisiei este în contradicție cu obiectivele unei politici 
eficace în materie de azil, astfel cum se menționează în considerentul 3.

Amendamentul 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, nici chiar atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a-i proteja. În plus, aplicarea 
conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
Solicitarea nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un 
nivel corespunzător de intimitate.

2. Prin urmare, statele membre 
stabilesc mecanisme adecvate de îngrijire 
și cazează minorii și familiile cu copii 
minori. Mecanismele adecvate de îngrijire 
și măsurile de primire pentru copiii 
minori și familiile lor sunt instituite în 
cadrul comunității, sunt cât mai puțin 
intruzive și respectă dreptul la viața 
privată și de familie. Aceste mecanisme de 
îngrijire ar trebui să prevadă personal și 
centre care să țină seama de nevoile 
persoanelor în funcție de vârsta lor.
Minorii au posibilitatea de a exercita 
activități de agrement, inclusiv joaca, 
precum și activități recreative adaptate 
vârstei lor și au, în funcție de durata 
șederii lor, acces la educație.
Minorii neînsoțiți beneficiază, în măsura 
posibilului, de cazare în centre în care 
există personal și condiții care țin seama 
de necesitățile unor persoane de vârsta 
lor.

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 28. În locul custodiei publice, minorilor și familiilor cu copii minori ar trebui 
să li se pună la dispoziție mecanisme adecvate de îngrijire.

Amendamentul 722
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un nivel 
corespunzător de intimitate.

2. În așteptarea îndepărtării, minorilor 
neînsoțiți și separați și copiilor însoțiți de 
familiile lor li se oferă alternative 
adecvate la luarea în custodie publică. În 
timpul procedurii, minorii nu sunt 
separați de părinții lor sau de îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali 
prin luarea în custodie sau îndepărtarea 
unui părinte sau a unui îngrijitor. 
Familiile sunt ținute împreună, cu 
excepția cazului în care siguranța 
copilului ar fi pusă în pericol. Aceasta 
include punerea în aplicare sau 
analizarea unor alternative la luarea în 
custodie publică pentru întreaga familie și 
protejarea părinților împotriva 
îndepărtării, în timp ce procedura este în 
curs de desfășurare. În cazul în care este 
necesar, se pun în aplicare măsuri 
corespunzătoare de îngrijire și cazare, 
care să le permită copiilor și familiilor să 
trăiască împreună în comunități.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40, precum și la articolul 18.

Amendamentul 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Familiile luate în custodie publică 
în așteptarea îndepărtării beneficiază de 
cazare separată, care să le asigure un nivel 
corespunzător de intimitate.

2. Familiilor și minorilor neînsoțiți 
care sunt în așteptarea îndepărtării li se 
oferă măsuri alternative la custodia 
publică, cu cazare separată, care să le 
asigure un nivel corespunzător de 
intimitate.

Or. en

Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentele la articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, nici chiar atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a-i proteja. În plus, aplicarea 
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conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
Solicitarea nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 725
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Minorii luați în custodie publică 
au posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces 
la educație.

eliminat

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 28. Întrucât copiii nu ar trebui să fie luați în custodie publică, această 
dispoziție ar trebui eliminată. Aceste dispoziții sunt, totuși, incluse în propunerile de 
modificare a articolului 20 alineatul (2).

Amendamentul 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Minorii luați în custodie publică au 
posibilitatea de a exercita activități de 
agrement, inclusiv joaca, precum și 
activități recreative adaptate vârstei lor și 
au, în funcție de durata șederii lor, acces la 
educație.

3. Minorii au posibilitatea de a 
exercita activități de agrement, inclusiv 
joaca, precum și activități recreative 
adaptate vârstei lor și au, în funcție de 
durata șederii lor, acces la educație.

Or. en

Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentul la articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 

eliminat
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vârsta lor.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentul 28. Întrucât copiii nu ar trebui să fie luați în custodie publică, această 
dispoziție ar trebui eliminată. Aceste dispoziții sunt, totuși, incluse în propunerile de 
modificare a articolului 20 alineatul (2).

Amendamentul 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, nici chiar atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a-i proteja. În plus, aplicarea 
conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
Solicitarea nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 730
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Minorii neînsoțiți beneficiază, în 
măsura posibilului, de cazare în centre în 
care există personal și condiții care țin 
seama de necesitățile unor persoane de 
vârsta lor.

4. Minorii beneficiază de cazare în 
centre în care există personal și condiții 
care țin seama de necesitățile unor 
persoane de vârsta lor.

Or. en

Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentul la articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 732
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
considerentele 28 și 40.

Amendamentul 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentul depus la 
considerentul 28. Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul lor 
superior, nici chiar atunci când sunt disponibile unități familiale. Prin urmare, ar trebui să se 
interzică luarea în custodie publică a copiilor pentru a-i proteja. În plus, aplicarea 
conceptului de „interes superior al copilului” implică faptul că părinții sau îngrijitorii 
principali autorizați prin lege sau uzuali nu ar trebui să fie nici ei luați în custodie publică 
niciodată. A se vedea, de exemplu, CEDO - Abdullahi Elmi și Aweys Abubakar/ Malta, 
Solicitarea nr. 25794/13 și 28151/13, 22 februarie 2017.

Amendamentul 734
Nadine Morano

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

(5) Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării. Acesta 
nu poate constitui în sine un obstacol în 
calea plasării în custodie publică.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este strâns legat de amendamentul 23, pe care îl completează.

Amendamentul 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul alternativelor la luarea în 
custodie publică pentru minori în 
așteptarea îndepărtării.

Or. en

Amendamentul 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
contextul luării în custodie publică a 
minorilor în așteptarea îndepărtării.

5. Interesul superior al copilului 
reprezintă un considerent primordial în 
orice situație.
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Or. en

Justificare

Luarea în custodie publică a minorilor nu este niciodată în interesul superior al acestora. 
Statele membre au posibilitatea de a găsi măsuri alternative, cum ar fi centre deschise, pentru 
a asigura returnarea minorilor neînsoțiți și a minorilor cu familiile lor, după evaluarea 
interesului superior. Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de 
amendamentul la articolul 20 alineatul (1).

Amendamentul 737
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Situații de urgență

1. În situațiile în care trebuie returnați un 
număr excepțional de mare de resortisanți 
ai țărilor terțe, caz care reprezintă o 
sarcină neprevăzută și dificilă pentru 
capacitatea de primire a centrelor de 
cazare a unui stat membru sau pentru 
personalul său administrativ sau judiciar, 
respectivul stat membru poate, atâta timp 
cât situația excepțională durează, să 
decidă să permită termene mai lungi de 
control judiciar decât cele prevăzute în 
temeiul articolului 18 alineatul (2) al 
treilea paragraf și să adopte măsuri de 
urgență cu privire la condițiile de luare în 
custodie publică care derogă de la cele 
prevăzute la articolul 19 alineatul (1) și la 
articolul 20 alineatul (2).
2. În situația în care se recurge la astfel 
de măsuri excepționale, statul membru în 
cauză informează Comisia. De asemenea, 
statul respectiv informează Comisia de 
îndată ce motivele care au dus la punerea 
în aplicare a măsurilor excepționale 
încetează să existe.
3. Nicio dispoziție a prezentului articol nu 
poate fi interpretată în sensul că permite 
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statelor membre să deroge de la obligația 
generală de a lua toate măsurile adecvate, 
la nivel general sau particular, pentru a 
garanta îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În situațiile în care trebuie returnați 
un număr excepțional de mare de 
resortisanți ai țărilor terțe, caz care 
reprezintă o sarcină neprevăzută și dificilă 
pentru capacitatea de primire a centrelor de 
cazare a unui stat membru sau pentru 
personalul său administrativ sau judiciar, 
respectivul stat membru poate, atâta timp 
cât situația excepțională durează, să 
decidă să permită termene mai lungi de 
control judiciar decât cele prevăzute în 
temeiul articolului 18 alineatul (2) al treilea 
paragraf și să adopte măsuri de urgență cu 
privire la condițiile de luare în custodie 
publică care derogă de la cele prevăzute la 
articolul 19 alineatul (1) și la articolul 20 
alineatul (2).

1. În situațiile în care trebuie returnați 
un număr excepțional de mare de 
resortisanți ai țărilor terțe, caz care 
reprezintă o sarcină neprevăzută și dificilă 
pentru capacitatea de primire a centrelor de 
cazare ale unui stat membru sau pentru 
personalul său administrativ sau judiciar, 
respectivul stat membru poate, pentru o 
perioadă maximă de trei luni, să decidă să 
permită termene mai lungi de control 
judiciar decât cele prevăzute în temeiul 
articolului 18 alineatul (2) al treilea 
paragraf și să adopte măsuri de urgență cu 
privire la condițiile de luare în custodie 
publică care derogă de la cele prevăzute la 
articolul 19 alineatul (1) și la articolul 20 
alineatul (2). În termen de trei luni și sub 
coordonarea Comisiei și a agențiilor UE, 
statele membre adoptă toate măsurile 
necesare pentru a asigura capacitatea 
adecvată.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele depuse la 
articolul 16 alineatul (4) privind termenele pentru control judiciar. Deși statele membre s-ar 
putea afla în situații de urgență, acest lucru ar trebui să fie abordat în termen de trei luni, 
prin asigurarea capacității adecvate.
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Amendamentul 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Amendamentul 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

În acest context, propunerea Comisiei pentru procedura la frontieră este problematică 
întrucât are legătură cu rezultatul neclar al posibilelor negocieri legate de Regulamentul 
privind procedurile de azil. Regulamentul privind procedurile de azil este actul legislativ 
adecvat pentru abordarea eventualelor proceduri la frontieră.

Amendamentul 741
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Fără o decizie privind acest aspect în cadrul Regulamentului privind procedurile de azil, care 
cuprinde toate dispozițiile privind procedura la frontieră și în special garanțiile, este aproape 
imposibil să se modifice articolul 22 fără a risca încălcarea drepturilor fundamentale.

Amendamentul 743
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) se dau prin intermediul 
unui formular standard astfel cum este 
prevăzut în legislația națională, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

3. În contextul procedurilor 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1), statele membre emit:

(a) fie o decizie de returnare adoptată prin 
intermediul unui formular standard astfel 
cum este prevăzut în anexă,

(b) fie refuzul intrării în conformitate cu 
articolul 14 din Regulamentul (UE) 
2016/399; alineatele (4)-(8) nu se aplică 
în acest caz.

Statele membre emit una dintre deciziile 
menționate în prezentul alineat cât de 
repede posibil, acolo unde este posibil în 
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temeiul legislației naționale, împreună cu 
decizia de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptate în 
temeiul articolului 41 din Regulamentul 
(UE).../ ... [Regulamentul privind 
procedurile de azil].

Or. en

Amendamentul 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) se dau prin intermediul 
unui formular standard astfel cum este 
prevăzut în legislația națională, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

3. Deciziile de returnare emise în 
cadrul procedurilor de returnare 
desfășurate în conformitate cu prezentul 
articol alineatul (1) pot fi date prin 
intermediul unui formular standard astfel 
cum este prevăzut în legislația națională, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

Or. pl

Amendamentul 745
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Nu se acordă un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, statele 
membre acordă un termen adecvat pentru 
plecarea voluntară, în conformitate cu 
articolul 9, resortisanților țărilor terțe care 
dețin un document de călătorie valabil și 
care îndeplinesc obligația de a coopera cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare 
stabilite în conformitate cu articolul 7. 

4. Nu se acordă un termen pentru 
plecarea voluntară. Cu toate acestea, în 
circumstanțe excepționale, statele membre 
acordă un termen adecvat pentru plecarea 
voluntară, în conformitate cu articolul 9, 
resortisanților țărilor terțe care dețin un 
document de călătorie valabil și care 
îndeplinesc obligația de a coopera cu 
autoritățile competente ale statelor membre 
în toate etapele procedurilor de returnare 



PE658.738v01-00 362/367 AM\1214327RO.docx

RO

Statele membre trebuie să le solicite 
resortisanților țărilor terțe în cauză să 
predea documentul de călătorie valabil 
autorității competente până la plecare.

stabilite în conformitate cu articolul 7. 
Statele membre trebuie să le solicite 
resortisanților țărilor terțe în cauză să 
predea documentul de călătorie valabil 
autorității competente până la plecare.

Or. nl

Justificare

Ar trebui să se sublinieze că returnarea obligatorie este regula.

Amendamentul 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Statele membre acordă o perioadă 
de cel mult 48 de ore pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva deciziilor de 
returnare bazate pe o decizie definitivă de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

5. Statele membre acordă o perioadă 
de cel mult 48 de ore pentru introducerea 
unei căi de atac împotriva deciziilor de 
returnare, care sunt emise întotdeauna în 
același timp cu decizia definitivă de 
respingere a unei cereri de protecție 
internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre. 

Or. nl

Justificare

Simplificare administrativă. Doar o singură decizie trebuie să fie emisă și, eventual, 
contestată.

Amendamentul 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de timp de cel mult 48 de ore pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor de returnare bazate pe o decizie 
definitivă de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

(5) Statele membre acordă o perioadă 
de timp de cel mult 24 de ore pentru 
introducerea unei căi de atac împotriva 
deciziilor de returnare bazate pe o decizie 
definitivă de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptată în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) .../... 
[Regulamentul privind procedurile de azil] 
la frontieră sau în zonele de tranzit ale 
statelor membre.

Or. fr

Amendamentul 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Executarea unei decizii de returnare în 
cursul perioadei de introducere a căii de 
atac în primă instanță și, în cazul în care 
calea de atac a fost introdusă în termenul 
stabilit, în cursul examinării căii de atac 
se suspendă automat dacă există un risc 
de încălcare a principiului nereturnării și 
dacă este îndeplinită una dintre 
următoarele două condiții:

eliminat

(a) în urma unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări de către resortisantul țării terțe 
în cauză care modifică în mod 
semnificativ circumstanțele specifice ale 
cazului respectiv; sau
(b) decizia de respingere a unei cereri de 
protecție internațională adoptată în 
temeiul articolului 41 din Regulamentul 
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(UE) …/… [Regulamentul privind 
procedurile de azil] nu a făcut obiectul 
unui control judiciar efectiv în 
conformitate cu articolul 53 din 
regulamentul menționat.

Or. fr

Amendamentul 749
Tom Vandendriessche

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în urma unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări de către resortisantul țării terțe în 
cauză care modifică în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv; sau

(a) în urma unei decizii de respingere a 
unei cereri de protecție internațională 
adoptate în temeiul articolului 41 din 
Regulamentul (UE) …/... [Regulamentul 
privind procedurile de azil], au apărut sau 
au fost prezentate noi elemente sau 
constatări suficient de grave de către 
resortisantul țării terțe în cauză care 
modifică în mod semnificativ 
circumstanțele specifice ale cazului 
respectiv și care nu ar fi putut fi, în niciun 
caz, aduse deja la cunoștința 
resortisantului țării terțe în cauză; sau

Or. nl

Justificare

Ar trebui să se evite situația în care elemente existente deja, dar care nu au fost încă invocate 
de către persoana vizată, sunt introduse treptat, pentru a prelungi procedura.

Amendamentul 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale sau 
ulterioare privind calea de atac, precum și 
în toate celelalte cazuri, executarea deciziei 
de returnare nu se suspendă, cu excepția 
cazului în care o instanță judecătorească 
decide altfel, luând în considerare 
circumstanțele specifice ale cazului, la 
cererea solicitantului sau acționând din 
oficiu.

În cazul în care se introduce o nouă cale de 
atac împotriva unei decizii inițiale sau 
ulterioare privind calea de atac, precum și 
în toate celelalte cazuri, executarea deciziei 
de returnare nu se suspendă.

Or. fr

Amendamentul 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Luarea în custodie publică are loc pe o 
perioadă cât mai scurtă posibil, care nu 
poate depăși în niciun caz patru luni. 
Aceasta poate fi menținută doar atât timp 
cât măsurile de îndepărtare sunt în 
desfășurare și sunt executate cu diligența 
necesară.

Luarea în custodie publică este menținută 
cel puțin atât timp cât măsurile de 
îndepărtare sunt în desfășurare și sunt 
executate cu diligența necesară.

Or. fr

Amendamentul 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă la fiecare trei ani 
Parlamentului European și Consiliului 

Comisia prezintă la fiecare trei ani 
Parlamentului European și Consiliului 
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rapoarte privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre și, dacă este 
cazul, propune modificări.

rapoarte privind aplicarea prezentei 
directive în statele membre și, dacă este 
cazul, propune modificări. Aceste rapoarte 
sunt însoțite de o evaluare completă a 
impactului efectuată de Comisie privind 
transpunerea și punerea în aplicare a 
prezentei directive de către fiecare stat 
membru.

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar întrucât este indisolubil legat de amendamentele la articolul 
6 și de alte noi articole care implică schimbări al căror impact ar trebui evaluat. Din 
nefericire, Comisia nu a efectuat o evaluare a impactului atunci când a propus această 
reformare, iar Parlamentul a fost nevoit să comande el însuși o astfel de evaluare. Este 
necesară o evaluare integrală a impactului acestor schimbări, întrucât o monitorizare 
deplină ar trebui să se bazeze pe date și constatări corespunzătoare.

Amendamentul 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Propunere de directivă
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Atunci când se consideră că o țară terță 
nu cooperează suficient cu statele membre 
în ceea ce privește readmisia, se aplică 
articolul 25a din Codul de vize.

Or. fr

Justificare

Acest amendament este strâns legat de considerentul 8, pe care îl clarifică.

Amendamentul 754
Anne-Sophie Pelletier

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile prevăzute la articolele 6-10, 
articolul 13, articolul 14 alineatul (3), 
articolul 16, articolul 18 și articolul 22 
până la [șase luni de la data intrării în 
vigoare] și cu articolul 14 alineatele (1) și 
(2) până la [un an de la data intrării în 
vigoare]. Statele membre comunică de 
îndată Comisiei textul actelor respective.

Statele membre asigură intrarea în vigoare 
a actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative necesare pentru a respecta 
dispozițiile prevăzute la articolele 2-4, 
articolele 7-13, articolul 14 alineatul (3), 
articolele 15 și 16 și articolele 18-20 până 
la [șase luni de la data intrării în vigoare] și 
cu articolul 14 alineatele (1) și (2) până la 
[un an de la data intrării în vigoare]. Statele 
membre comunică de îndată Comisiei 
textul actelor respective.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența cu celelalte amendamente depuse de raportoarea din 
umbră.


