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Amendamentul 1
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. reamintește concluziile primului 
aviz al Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne și raportul final 
al Comisiei pentru control bugetar, care 
au condus la decizia de a amâna 
acordarea descărcării de gestiune pentru 
execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019 până când 
aceste elemente vor fi clarificate și 
prezentate în mod corespunzător de către 
Agenție și până la finalizarea anchetei 
OLAF; subliniază că, prin amânarea 
acordării descărcării de gestiune, 
Parlamentul a acordat Agenției un termen 
suplimentar de șase luni pentru a 
răspunde diferitelor elemente care au fost 
dezvoltate în raportul de descărcare de 
gestiune votat la 28 aprilie 2021; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
reluarea activității noastre în comisie și la 
scurta perioadă de timp după primul vot 
în plen;

Or. en

Amendamentul 2
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special nr. 08/2021 privind 
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fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate 
și protejate drepturile fundamentale;

sprijinul acordat de Frontex pentru 
gestionarea frontierelor externe; 
subliniază că auditul acoperă perioada 
cuprinsă între sfârșitul anului 2016, când 
noul mandat al Agenției intră în vigoare, 
și sfârșitul anului 2020; reamintește, cu 
toate acestea, că avizul ar trebui să ia în 
considerare doar elemente pentru anul 
2019; invită Curtea să includă pe viitor o 
analiză a modului în care sunt respectate și 
protejate drepturile fundamentale în orice 
viitor raport special privind activitățile 
Agenției;

_________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 3
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate 
și protejate drepturile fundamentale;

1. ia act cu mare îngrijorare de 
constatările Curții de Conturi (Curtea) 
prezentate în raportul său special1; regretă 
profund faptul că activitățile Frontex în 
ceea ce privește respectarea și protecția 
drepturilor fundamentale nu au fost 
incluse în domeniul de aplicare al 
auditului; solicită ca fiecare raport special 
viitor al Curții privind activitățile Agenției 
să includă o analiză privind activitățile 
Frontex în ceea ce privește respectarea și 
protecția drepturilor fundamentale;

_________________ _________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en
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Amendamentul 4
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate 
și protejate drepturile fundamentale;

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1 nr. 08/2021 privind 
sprijinul acordat de Frontex pentru 
gestionarea frontierelor externe; 
subliniază că auditul acoperă perioada 
cuprinsă între sfârșitul anului 2016, când 
noul mandat al Agenției intră în vigoare, 
și sfârșitul anului 2020 și că, prin urmare, 
el nu ține seama de măsurile recente 
adoptate de Agenție pentru a-și îndeplini 
mandatul;

_________________ _________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 5
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate și 
protejate drepturile fundamentale;

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate și 
protejate drepturile fundamentale, în 
conformitate cu sarcinile și competențele 
sale;

_________________ _________________
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1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 6
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate 
și protejate drepturile fundamentale;

1. ia act de constatările Curții de 
Conturi (Curtea) prezentate în raportul său 
special1; subliniază că Frontex comunică 
pe larg cu privire la activitățile sale, care 
nu au fost luate în considerare în mod 
corespunzător de către auditori;

_________________ _________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 7
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate și 
protejate drepturile fundamentale;

1. ia act cu mare îngrijorare de 
constatările Curții de Conturi (Curtea) 
prezentate în raportul său special1; este de 
părere că fiecare raport special viitor al 
Curții privind activitățile Agenției trebuie 
să analizeze și modul în care sunt 
respectate și protejate drepturile 
fundamentale;
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_________________ _________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 8
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1; este de părere că 
fiecare raport special viitor al Curții 
privind activitățile Agenției trebuie să 
analizeze și modul în care sunt respectate 
și protejate drepturile fundamentale;

1. ia act cu îngrijorare de constatările 
Curții de Conturi (Curtea) prezentate în 
raportul său special1, în special de sprijinul 
insuficient acordat de Frontex statelor 
membre pentru a preveni, detecta și 
combate imigrația ilegală;

_________________ _________________
1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

1https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_08/SR_Frontex_RO.pdf

Or. en

Amendamentul 9
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, deficiențe 
cauzate de punerea incompletă în aplicare 
a mandatului din 2016 și de faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare 

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere; ia act de 
faptul că nu au fost încă puse în aplicare 
toate responsabilitățile Agenției ca 
urmare a modificărilor mandatului său 
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pentru a-și adapta organizarea astfel încât 
să pună în aplicare pe deplin acest 
mandat; observă cu îngrijorare că Curtea 
consideră că există un risc mare ca Agenția 
să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul 
(UE) nr. 2019/18962; recunoaște lacunele 
și inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații, precum și deficiențele care 
afectează punerea în aplicare de către 
statele membre a Regulamentului (UE) nr. 
1052/2013 de instituire a Sistemului 
european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR);

din 2016; observă cu îngrijorare că Curtea 
consideră că există un risc semnificativ ca 
Agenția să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul 
(UE) nr. 2019/1896; recunoaște lacunele și 
inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații, precum și deficiențele care 
afectează punerea în aplicare de către 
statele membre a Regulamentului (UE) 
nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului 
european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR); ia act, în special, de 
problemele actuale legate de 
exhaustivitatea și calitatea datelor în 
procesul de colectare a datelor aferent 
evaluării de către Frontex a 
vulnerabilității, în pofida obligației 
statelor membre de a furniza informațiile 
de care are nevoie Frontex; subliniază că 
Agenția a acceptat recomandările 
formulate de Curte în raportul său special 
și că o serie de modificări sunt în curs de 
punere în aplicare sau au fost deja puse 
în aplicare de la publicarea raportului; 
reamintește că Frontex a definit 30 de 
acțiuni pe baza recomandărilor Grupului 
de lucru FRaLO și că aceste acțiuni sunt 
exceptate de la punerea în aplicare până 
la 31 august 2021 pentru a-și îndeplini 
mandatul;

_________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 10
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, deficiențe 
cauzate de punerea incompletă în aplicare 
a mandatului din 2016 și de faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare 
pentru a-și adapta organizarea astfel încât 
să pună în aplicare pe deplin acest 
mandat; observă cu îngrijorare că Curtea 
consideră că există un risc mare ca 
Agenția să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul 
(UE) nr. 2019/18962; recunoaște lacunele 
și inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații, precum și deficiențele care 
afectează punerea în aplicare de către 
statele membre a Regulamentului (UE) nr. 
1052/2013 de instituire a Sistemului 
european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR);

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției și recunoaște că Agenția și-a 
îndeplinit marea majoritate a sarcinilor 
menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere; reiterează 
că, pentru o punere în aplicare completă a 
mandatului din 2016, este nevoie de mai 
mult sprijin pentru Agenție, pentru a 
asigura funcționarea și punerea în 
aplicare corectă a mandatului care i-a 
fost acordat în cadrul EBCGA 2.0; 
observă că Agenția a suferit o 
transformare semnificativă, mandatul său 
fiind revizuit de mai multe ori fără 
efectuarea unor evaluări de impact 
prealabile de către Comisie și că multe 
dintre recomandări au fost deja puse în 
aplicare sau sunt în curs de punere în 
aplicare, dar nu au putut fi luate în 
considerare în constatările Curții; 
recunoaște lacunele și inconsecvențele 
cadrului de schimb de informații, precum 
și deficiențele care afectează punerea în 
aplicare de către statele membre a 
Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

_________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 11
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damien Carême, Damian Boeselager, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta 
împotriva imigrației ilegale și lupta 
împotriva criminalității transfrontaliere, 
deficiențe cauzate de punerea incompletă 
în aplicare a mandatului din 2016 și de 
faptul că Agenția nu a luat măsurile 
necesare pentru a-și adapta organizarea 
astfel încât să pună în aplicare pe deplin 
acest mandat; observă cu îngrijorare că 
Curtea consideră că există un risc mare 
ca Agenția să aibă dificultăți în 
îndeplinirea mandatului conferit prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/18962; 
recunoaște lacunele și inconsecvențele 
cadrului de schimb de informații, precum 
și deficiențele care afectează punerea în 
aplicare de către statele membre a 
Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

2. constată cu regret că s-au depistat 
puncte slabe în activitățile de bază ale 
Agenției, enumerate de Curte, și anume: 
monitorizarea situației, analiza riscurilor, 
evaluarea vulnerabilității, operațiunile 
comune și intervențiile rapide la frontieră, 
operațiunile de returnare și formarea 
Frontex; regretă faptul că Agenția nu a 
luat măsurile necesare pentru a-și adapta 
organizarea astfel încât să pună în aplicare 
pe deplin mandatul din 2016; reamintește 
că bugetul Frontex a crescut exponențial, 
de la 118 milioane EUR în 2011 la 460 
milioane EUR în 2020 și la o medie 
anuală de 900 milioane EUR pentru 
perioada 2021-2027; observă cu 
îngrijorare că Curtea consideră că există 
mai multe riscuri legate de mandatul 
Frontex din 2019; recunoaște lacunele și 
inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații;

_________________ _________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 12
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta 
împotriva imigrației ilegale și lupta 
împotriva criminalității transfrontaliere, 
deficiențe cauzate de punerea incompletă 
în aplicare a mandatului din 2016 și de 
faptul că Agenția nu a luat măsurile 
necesare pentru a-și adapta organizarea 
astfel încât să pună în aplicare pe deplin 
acest mandat; observă cu îngrijorare că 
Curtea consideră că există un risc mare ca 
Agenția să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul 
(UE) nr. 2019/18962; recunoaște lacunele 
și inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații, precum și deficiențele care 
afectează punerea în aplicare de către 
statele membre a Regulamentului (UE) nr. 
1052/2013 de instituire a Sistemului 
european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR);

2. constată punerea incompletă în 
aplicare a mandatului din 2016 și faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare pentru 
a-și adapta organizarea astfel încât să pună 
în aplicare pe deplin acest mandat; observă 
cu îngrijorare că Curtea consideră că există 
un risc mare ca Agenția să aibă dificultăți 
în îndeplinirea mandatului conferit prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/18962; 
recunoaște lacunele și inconsecvențele 
cadrului de schimb de informații, precum și 
deficiențele care afectează punerea în 
aplicare de către statele membre a 
Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

_________________ _________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 13
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
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imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, deficiențe 
cauzate de punerea incompletă în aplicare a 
mandatului din 2016 și de faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare pentru 
a-și adapta organizarea astfel încât să pună 
în aplicare pe deplin acest mandat; observă 
cu îngrijorare că Curtea consideră că există 
un risc mare ca Agenția să aibă dificultăți 
în îndeplinirea mandatului conferit prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/18962; 
recunoaște lacunele și inconsecvențele 
cadrului de schimb de informații, precum și 
deficiențele care afectează punerea în 
aplicare de către statele membre a 
Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, deficiențe 
cauzate de punerea incompletă în aplicare a 
mandatului din 2016 și de faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare pentru 
a-și adapta organizarea astfel încât să pună 
în aplicare pe deplin acest mandat; observă 
cu îngrijorare că Curtea consideră că există 
un risc mare ca Agenția să aibă dificultăți 
în îndeplinirea mandatului conferit prin 
Regulamentul (UE) nr. 2019/18962, mai 
ales având în vedere faptul că a fost 
aprobat fără o evaluare de impact; 
recunoaște lacunele și inconsecvențele 
cadrului de schimb de informații, precum și 
deficiențele care afectează punerea în 
aplicare de către statele membre a 
Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 de 
instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR);

_________________ _________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 14
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere, deficiențe 
cauzate de punerea incompletă în aplicare 

2. constată cu regret că s-au depistat 
deficiențe în activitățile de bază ale 
Agenției menite să sprijine lupta împotriva 
imigrației ilegale și lupta împotriva 
criminalității transfrontaliere; salută, cu 
toate acestea, faptul că Agenția a suferit 



AM\1236028RO.docx 13/36 PE695.229v01-00

RO

a mandatului din 2016 și de faptul că 
Agenția nu a luat măsurile necesare 
pentru a-și adapta organizarea astfel încât 
să pună în aplicare pe deplin acest 
mandat; observă cu îngrijorare că Curtea 
consideră că există un risc mare ca 
Agenția să aibă dificultăți în îndeplinirea 
mandatului conferit prin Regulamentul 
(UE) nr. 2019/18962; recunoaște lacunele 
și inconsecvențele cadrului de schimb de 
informații, precum și deficiențele care 
afectează punerea în aplicare de către 
statele membre a Regulamentului (UE) 
nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului 
european de supraveghere a frontierelor 
(EUROSUR);

numeroase schimbări structurale de la 
introducerea Regulamentului 2019/1896, 
odată cu înființarea corpului permanent, 
înființarea a doi directori executivi 
adjuncți suplimentari (trei în total) și 
consolidarea și regruparea diviziunilor 
pentru a face față noului mandat;

_________________
2 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624, 
JO L 295, 14.11.2019, p. 1.

Or. en

Amendamentul 15
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată de faptul că 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 
care pot prezenta diferențe considerabile; 

3. este profund preocupată de faptul 
că, potrivit raportului special al CCE, 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale; 
reamintește că Frontex elaborează un 
număr mare de rapoarte privind 
operațiunile sale comune, dar constată că 
trei aspecte-cheie ale activităților sale nu 
sunt dezvăluite deloc: (1) Agenția nu 
efectuează o evaluare solidă a acestor 
operațiuni comune, (2) Frontex 
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reclamă faptul că raportarea operațională 
a Agenției nu oferă informații adecvate 
factorilor de decizie;

furnizează informații cu privire la 
resursele la resursele necesare, angajate 
și desfășurate pentru aceste operațiuni, 
dar nu explică nicio abatere și nici nu 
identifică impactul eventualelor lacune, 
(3) Frontex nu oferă informații cu privire 
la costul real al operațiunilor sale comune, 
fie agregate, fie defalcate pe operațiuni 
(maritime și aeriene) și pe tipuri de costuri 
(de exemplu, resurse umane și echipamente 
ușoare sau echipamente grele);

Or. en

Amendamentul 16
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată de faptul că 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 
care pot prezenta diferențe considerabile; 
reclamă faptul că raportarea operațională a 
Agenției nu oferă informații adecvate 
factorilor de decizie;

3. înțelege că Agenția nu a putut 
transmite informații cu privire la impactul 
sau costul activităților sale, îndeosebi cu 
privire la costul real al operațiunilor sale 
comune, fie agregate, fie defalcate pe 
operațiuni (maritime și aeriene) și pe tipuri 
de costuri (de exemplu, resurse umane și 
echipamente ușoare sau echipamente 
grele), din cauză că utilizarea costurilor 
unitare nu este fezabilă, date fiind 
particularitățile operaționale, astfel cum 
au comunicat statele membre Agenției în 
repetate rânduri; constată că, prin urmare, 
Agenția a putut prezenta doar costuri 
bazate pe estimări care pot prezenta 
diferențe considerabile; îndeamnă 
Agenția, împreună cu statele membre, să 
îmbunătățească raportarea operațională 
pentru a asigura informarea adecvată a 
factorilor de decizie;

Or. en
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Amendamentul 17
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată de faptul că 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 
care pot prezenta diferențe considerabile; 
reclamă faptul că raportarea operațională 
a Agenției nu oferă informații adecvate 
factorilor de decizie;

3. este preocupat de faptul că Agenția 
nu a transmis informații cu privire la 
performanța, impactul real și costul 
activităților sale, îndeosebi cu privire la 
costul real al operațiunilor sale comune, fie 
agregate, fie defalcate pe operațiuni 
(maritime și aeriene) și pe tipuri de costuri 
(de exemplu, resurse umane și echipamente 
ușoare sau echipamente grele), precum și 
la contribuțiile reale ale statelor membre 
la operațiunile comune; constată că 
Agenția prezintă doar costuri bazate pe 
estimări care pot prezenta diferențe 
considerabile; este extrem de preocupat de 
faptul că raportarea insuficientă a Agenției 
nu oferă informații adecvate factorilor de 
decizie;

Or. en

Amendamentul 18
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată de faptul că 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 

3. este preocupat de faptul că Agenția 
nu a putut transmite informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 
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care pot prezenta diferențe considerabile; 
reclamă faptul că raportarea operațională 
a Agenției nu oferă informații adecvate 
factorilor de decizie;

care pot prezenta diferențe considerabile;

Or. en

Amendamentul 19
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupată de faptul că 
Agenția nu a transmis informații cu privire 
la impactul sau costul activităților sale, 
îndeosebi cu privire la costul real al 
operațiunilor sale comune, fie agregate, fie 
defalcate pe operațiuni (maritime și 
aeriene) și pe tipuri de costuri (de exemplu, 
resurse umane și echipamente ușoare sau 
echipamente grele); constată că Agenția 
prezintă doar costuri bazate pe estimări 
care pot prezenta diferențe considerabile; 
reclamă faptul că raportarea operațională a 
Agenției nu oferă informații adecvate 
factorilor de decizie;

3. este preocupat de faptul că Agenția 
nu a transmis informații cu privire la 
impactul sau costul real al activităților și 
performanțelor sale, îndeosebi cu privire 
la costul real al operațiunilor sale comune, 
fie agregate, fie defalcate pe operațiuni 
(maritime și aeriene) și pe tipuri de costuri 
(de exemplu, resurse umane și echipamente 
ușoare sau echipamente grele); constată că 
Agenția prezintă doar costuri bazate pe 
estimări care pot prezenta diferențe 
considerabile; reclamă faptul că raportarea 
operațională a Agenției nu oferă informații 
adecvate factorilor de decizie;

Or. en

Amendamentul 20
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază constatarea Curții 
potrivit căreia Frontex nu a acordat 
suficientă importanță rolului de mediator 
cultural, care trebuie să înțeleagă 
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diferențele culturale și normele sociale ale 
diferitelor culturi, inspirând în același 
timp încredere în cei care au ajuns recent 
la frontieră;

Or. en

Amendamentul 21
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile 
fundamentale în posturi de administrator 
(AD);

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază recrutarea ofițerului 4. apreciază recrutarea ofițerului 
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pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
în posturi de administrator (AD);

pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
în posturi de administrator (AD); 
reamintește că Parlamentul și Comisia 
Europeană au solicitat în mod repetat 
directorului executiv să respecte această 
obligație fără întârziere;

Or. en

Amendamentul 23
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; atrage atenția 
asupra acordului din 2020 dintre ofițerul 
pentru drepturile fundamentale numit a.i. și 
directorul executiv cu privire la 
repartizarea posturilor între AST4 și AD7 
pentru viitoarele FRM comunicate 
Consiliului de administrație, precum și 
convenite cu Comisia; reamintește că 
Regulamentul (UE) 2019/1896 impune 
Agenției să recruteze cel puțin 40 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
până la 5 decembrie 2020; insistă ca 
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în posturi de administrator (AD); Agenția să-i recruteze rapid și pe ceilalți 
20 de observatori pentru drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 24
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 
început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
în posturi de administrator (AD);

4. apreciază recrutarea parțială a 
ofițerului pentru drepturile fundamentale, 
care și-a început mandatul la 1 iunie 2021, 
și numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; îndeamnă Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
în posturi de administrator (AD);

Or. en

Amendamentul 25
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 

4. apreciază recrutarea ofițerului 
pentru drepturile fundamentale, care și-a 
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început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; regretă că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale 
în posturi de administrator (AD);

început mandatul la 1 iunie 2021, și 
numirea a 20 de observatori pentru 
drepturile fundamentale; constată că 15 
dintre aceste numiri au fost făcute în 
posturi de asistent (AST), ceea ce nu este 
în conformitate cu mandatul Agenției în 
temeiul Regulamentului (UE) 2019/1896; 
reamintește că Regulamentul (UE) 
2019/1896 impune Agenției să recruteze 
cel puțin 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale până la 5 
decembrie 2020; insistă ca Agenția să-i 
recruteze rapid și pe ceilalți 20 de 
observatori pentru drepturile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 26
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de faptul că foștii ofițeri 
pentru drepturile fundamentale s-au 
confruntat, de asemenea, cu dificultăți în 
evaluarea operațiunilor comune; 
subliniază că fostul ofițer pentru 
drepturile fundamentale a întâmpinat 
numeroase probleme în ceea ce privește 
cooperarea dintre statele membre, mai 
precis în ceea ce privește răspunsurile 
autorităților naționale cu privire la fondul 
cazurilor; ia act de faptul că acest lucru 
subminează activitatea și sarcinile care îi 
revin ofițerului pentru drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 27
Clare Daly
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Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. ia act de faptul că, în noiembrie 
2019, au intrat în vigoare noi norme 
privind mecanismul de tratare a 
plângerilor, care conferă ofițerului pentru 
drepturile fundamentale, pe lângă 
tratarea plângerilor depuse prin 
intermediul mecanismului și a rapoartelor 
privind incidentele grave, gestionarea 
plângerilor privind presupuse încălcări 
ale normelor privind utilizarea armelor; 
constată că Ombudsmanul a deschis o 
anchetă din proprie inițiativă pentru a 
analiza modul în care Agenția gestionează 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale prin intermediul 
mecanismului său de tratare a plângerilor 
și pentru a aborda rolul și independența 
ofițerului pentru drepturile fundamentale 
în această privință; ia act de faptul că 
printre principalele constatări ale 
Ombudsmanului se numără următoarele: 
de la crearea sa, mecanismul de 
soluționare a plângerilor a tratat un 
număr foarte mic de plângeri; între 2016 
și ianuarie 2021, ofițerul pentru drepturi 
fundamentale a primit 69 de plângeri, 
dintre care 22 au fost admisibile; 
constată, de asemenea, că acest lucru se 
explică printr-o serie de factori, printre 
care: (i) lipsa de cunoaștere și de 
înțelegere în rândul potențialilor 
reclamanți cu privire la mecanism; (ii) 
teama de repercusiuni negative, 
combinată cu faptul că nu este posibilă 
depunerea de plângeri anonime; (iii) 
situațiile stresante în care se află 
potențialii reclamanți; (iv) lipsa de 
implicare pe teren din partea ofițerilor 
detașați de Frontex, care ar putea juca un 
rol mai activ în primirea și transmiterea 
plângerilor către ofițerul pentru 
drepturile fundamentale; ia act de faptul 
că Ombudsmanul a concluzionat că a 
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existat o transparență inadecvată în ceea 
ce privește activitățile mecanismului; ia 
act de faptul că ofițerul pentru drepturile 
fundamentale nu are independență în 
ceea ce privește rolul său referitor la 
rapoartele privind incidentele grave în 
contextul chestiunilor legate de drepturile 
fundamentale; constată, de asemenea, că, 
având în vedere că ofițerilor pentru 
drepturile fundamentale li s-a atribuit un 
rol doar tardiv în procesul de tratare a 
rapoartelor privind incidentele grave, 
rolul esențial al ofițerilor pentru 
drepturile fundamentale în acest proces 
este subminat;

Or. en

Amendamentul 28
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Consiliul de administrație 
al Agenției să adopte imediat planul de 
acțiune pentru punerea în aplicare a 
strategiei actualizate privind drepturile 
fundamentale și să îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare și de 
raportare a încălcărilor drepturilor 
fundamentale și a plângerilor depuse în 
cadrul Agenției;

5. regretă profund faptul că, în 
pofida apelurilor repetate ale 
Parlamentului și a unei creșteri globale 
semnificative a personalului Agenției, 
ofițerul pentru drepturile fundamentale 
nu dispune încă de resurse umane 
adecvate, motiv pentru care buna 
desfășurare a sarcinilor care îi sunt 
încredințate este afectată în mod evident; 
îndeamnă Agenția să pună la dispoziția 
ofițerului său pentru drepturile 
fundamentale personal și resurse 
suficiente, în special pentru a pune în 
practică și a dezvolta în continuare 
strategia Agenției pentru monitorizarea și 
protejarea drepturilor fundamentale; 
îndeamnă Consiliul de administrație al 
Agenției să adopte imediat planul de 
acțiune pentru punerea în aplicare a 
strategiei actualizate privind drepturile 
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fundamentale și să îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare și de 
raportare a încălcărilor drepturilor 
fundamentale și a plângerilor depuse în 
cadrul Agenției; reamintește Agenției 
importanța respectării Statutului 
funcționarilor;

Or. en

Amendamentul 29
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Consiliul de 
administrație al Agenției să adopte imediat 
planul de acțiune pentru punerea în 
aplicare a strategiei actualizate privind 
drepturile fundamentale și să 
îmbunătățească mecanismele de 
monitorizare și de raportare a încălcărilor 
drepturilor fundamentale și a plângerilor 
depuse în cadrul Agenției;

5. salută adoptarea Strategiei 
Frontex privind drepturile fundamentale 
de către Consiliul de administrație în 
februarie 2021, în urma unor runde 
ample de consultări și în strânsă 
cooperare cu ofițerul pentru drepturile 
fundamentale, precum și cu Forumul 
consultativ și alte părți interesate, în 
vederea pregătirii planului de acțiune spre 
adoptare de către Consiliul de 
administrație în septembrie 2021;

Or. en

Amendamentul 30
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Consiliul de administrație 
al Agenției să adopte imediat planul de 
acțiune pentru punerea în aplicare a 
strategiei actualizate privind drepturile 

5. îndeamnă Consiliul de administrație 
al Agenției să îmbunătățească imediat 
mecanismele de monitorizare și de 
raportare a încălcărilor și a plângerilor 
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fundamentale și să îmbunătățească 
mecanismele de monitorizare și de 
raportare a încălcărilor drepturilor 
fundamentale și a plângerilor depuse în 
cadrul Agenției;

depuse în cadrul Agenției;

Or. en

Amendamentul 31
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. ia act de faptul că a fost introdusă 
o acțiune în justiție la Curtea Europeană 
de Justiție împotriva Frontex cu privire la 
încălcările drepturilor omului în Marea 
Egee și la faptul că Frontex nu și-a 
încetat operațiunile în Grecia, în ciuda 
încălcărilor grave, sistematice și 
răspândite ale drepturilor fundamentale 
în temeiul dreptului UE; reamintește că 
această cauză a fost introdusă în numele 
a doi solicitanți de azil - un minor 
neînsoțit și o femeie - care, în timp ce 
solicitau azil pe teritoriul UE (Lesbos), au 
fost adunați în mod violent, agresați, 
jefuiți, răpiți, reținuți, transferați forțat 
înapoi în mare, expulzați colectiv și, în 
cele din urmă, abandonați pe plute fără 
mijloace de navigație, hrană sau apă;

Or. en

Amendamentul 32
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5b. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la „Raportul privind incidentele 
grave” nr. 11095, în care personalul 
Frontex a constatat că, în noaptea dintre 
18 și 19 aprilie 2020, 30 de migranți au 
fost expulzați ilegal din apele grecești de 
către membrii gărzii de coastă elene și 
apoi lăsați în derivă în apele turcești; 
reamintește că Agenția are cunoștință de 
numeroase acuzații de returnare în zonele 
sale operaționale; subliniază că, în 
diferite ocazii, autoritățile naționale au 
ordonat echipajelor Frontex să 
părăsească zona pentru a se efectua 
returnări și chiar li s-a ordonat să 
efectueze ele o returnare, așa cum s-a 
întâmplat la 2 martie 2020; îndeamnă 
Agenția să pună capăt imediat acestor 
returnări și să respecte dreptul maritim 
internațional, drepturile fundamentale și 
dreptul de a solicita azil;

Or. en

Amendamentul 33
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; în 
plus, remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 

6. constată că OLAF încă 
investighează Frontex cu privire la 
acuzațiile de hărțuire, abuz și returnare a 
migranților; de asemenea, observă că 
ancheta Ombudsmanului European cu 
privire la independența, eficacitatea și 
transparența mecanismului de tratare a 
plângerilor al Agenției și rolul ofițerului 
pentru drepturile fundamentale (cazul 
OI/5/2020/MHZ) a fost închisă la 15 iunie 
2021, constatând printre altele, o lipsă 
regretabilă de transparență; constată că, 
potrivit Ombudsmanului European, 
ofițerul pentru drepturile fundamentale a 
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aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

primit, între 2016 și ianuarie 2021, 69 de 
plângeri dintre care 22 erau admisibile și 
că acest lucru poate fi explicat prin lipsa 
de cunoaștere și de înțelegere a 
mecanismului de tratare a plângerilor, de 
teama de repercusiuni negative, 
combinate cu faptul că nu este posibil să 
se depună plângeri anonime, cu situația 
stresantă în care se află potențialele 
victime și cu lipsa de implicare a ofițerilor 
detașați ai Frontex, care ar putea juca un 
rol mai activ în primirea și transmiterea 
plângerilor către ofițerul pentru 
drepturile fundamentale; ia act de 
recomandarea Ombudsmanului 
European de a îmbunătăți gestionarea 
plângerilor și monitorizarea acestora, 
precum și accesibilitatea mecanismului de 
tratare a plângerilor pentru potențialele 
victime; în plus, remarcă faptul că 
Consiliul de administrație al Agenției și-a 
încheiat ancheta asupra a 13 incidente în 
Marea Egee; reamintește că Grupul de 
lucru al Parlamentului pentru control 
Frontex, care a fost înființat pentru a 
monitoriza și a investiga managementul și 
operațiunile Frontex, lucrează la un 
raport privind acuzațiile aduse Agenției 
pentru încălcarea drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 34
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Malik Azmani

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
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închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; în 
plus, remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

închisă la 15 iunie 2021, concluzionând că 
nu există motive să se continue ancheta și 
identificând totodată numeroase domenii 
în care se poate îmbunătăți modul de 
funcționare al Agenției; constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; 
remarcă, în plus, că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 35
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; în 
plus, remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

6. constată că OLAF încă 
investighează acuzațiile de hărțuire, abuz 
și returnare a migranților de către 
Frontex; de asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; în 
plus, remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en
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Amendamentul 36
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
închisă la 15 iunie 2021, constatând printre 
altele, o lipsă regretabilă de transparență; 
în plus, remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

6. constată că OLAF încă 
investighează activitățile Frontex; de 
asemenea, observă că ancheta 
Ombudsmanului European cu privire la 
mecanismul de tratare a plângerilor al 
Agenției (cazul OI/5/2020/MHZ) a fost 
închisă la 15 iunie 2021, constatând că nu 
a avut loc niciun caz de administrare 
defectuoasă, menționând doar o lipsă 
regretabilă de transparență; în plus, 
remarcă faptul că Consiliul de 
administrație al Agenției și-a încheiat 
ancheta asupra a 13 incidente în Marea 
Egee; reamintește că Grupul de lucru al 
Parlamentului pentru control Frontex nu și-
a finalizat încă raportul privind acuzațiile 
aduse Agenției pentru încălcarea 
drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 37
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că rețeaua Progress 
Lawyers Network, Front-LEX și 
observatorul Greek Helsinki Monitor au 
introdus o acțiune în justiție împotriva 
Frontex la CJUE, în numele a doi 
solicitanți de azil care au fost victime ale 
operațiunilor de returnare atunci când 
încercau să solicite protecție în UE; 
subliniază că este prima dată când 
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Frontex este adusă în fața CJUE pentru 
încălcări ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 38
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă, în plus, Agenția să 
efectueze o anchetă independentă cu 
privire la aceste încălcări și să consolideze 
procesele interne de raportare, 
asigurându-se că preocupările sunt 
raportate în mod eficace și nu sunt 
acoperite;

Or. en

Amendamentul 39
Saskia Bricmont, Tineke Strik, Damian Boeselager, Damien Carême, Alice Kuhnke, 
Erik Marquardt

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției și 
mai ales conformitatea ei cu legislația UE 
sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale la frontierele externe;

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale, precum și de 
respectarea deplină și protecția 
drepturilor fundamentale; subliniază că 
responsabilitatea, transparența Agenției și 
respectarea drepturilor fundamentale de 
către aceasta și, în special, angajamentul 
acesteia de a respecta legislația UE sunt 
condiții indispensabile pentru acordarea 
descărcării de gestiune pentru Agenție; 
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evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a clarifica pe deplin presupusele încălcări 
ale drepturilor fundamentale la frontierele 
externe și măsurile luate pentru a evita 
eventualele încălcări ale drepturilor 
fundamentale, inclusiv a măsurilor luate 
pentru a garanta că astfel de încălcări nu 
se repetă; regretă profund lipsa studiilor 
de impact și a evaluării înainte ca 
Comisia Europeană să propună 
reformarea mandatelor Agenției;

Or. en

Amendamentul 40
Rob Rooken

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției 
și mai ales conformitatea ei cu legislația 
UE sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale la frontierele externe;

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o analiză 
a costurilor și evaluări de impact anuale 
și ar fi trebuit să facă obiectul acestora; 
subliniază că informațiile adecvate și 
cuprinzătoare cu privire la activitățile 
Agenției sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție);

Or. en

Amendamentul 41
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției 
și mai ales conformitatea ei cu legislația 
UE sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale la frontierele externe;

7. subliniază că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; salută înființarea 
registrului de transparență la 5 mai 2021 
pentru a face publice interacțiunile 
agenților Frontex cu părțile terțe 
interesate;

Or. en

Amendamentul 42
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției și 
mai ales conformitatea ei cu legislația UE 
sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale la frontierele externe;

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției și 
mai ales conformitatea ei cu legislația UE 
sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); subliniază, de asemenea, că 
procedura de descărcare de gestiune face 
parte integrantă din punerea în aplicare a 
ciclului bugetar al UE și, prin urmare, 
trebuie să fie obiectivă și să nu conțină 
poziții politizate;

Or. en

Amendamentul 43
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Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției și 
mai ales conformitatea ei cu legislația UE 
sunt condiții indispensabile pentru 
acordarea descărcării de gestiune (pentru 
Agenție); evidențiază, în acest context, 
necesitatea de a clarifica pe deplin 
presupusele încălcări ale drepturilor 
fundamentale la frontierele externe;

7. concluzionează că acordarea unor 
competențe mai mari Agenției și majorarea 
bugetului său trebuie însoțite de o creștere 
proporțională a responsabilității și a 
transparenței sale; subliniază că 
responsabilitatea și transparența Agenției 
și, în special, angajamentul acesteia de a 
respecta legislația UE și drepturile 
fundamentale prevăzute de aceasta sunt 
condiții indispensabile pentru acordarea 
descărcării de gestiune pentru Agenție; 
evidențiază, în acest context, necesitatea de 
a clarifica pe deplin presupusele încălcări 
ale drepturilor fundamentale la frontierele 
externe;

Or. en

Amendamentul 44
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Proiect de aviz
Punctul 7 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că responsabilitatea și 
transparența Agenției și, în special, 
angajamentul acesteia de a respecta 
legislația UE sunt condiții indispensabile 
pentru acordarea descărcării de gestiune 
pentru Agenție; evidențiază, în acest 
context, necesitatea de a respecta pe 
deplin drepturile fundamentale la 
frontierele externe; se așteaptă ca 
observatorii pentru drepturile 
fundamentale să își îndeplinească 
misiunea în mod riguros și să sprijine 
punerea în aplicare a planului de acțiune;
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Or. en

Amendamentul 45
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reamintește că, în decizia sa 
privind descărcarea de gestiune pentru 
Frontex pe 2019, Parlamentul „se 
așteaptă ca Agenția să pună în aplicare pe 
deplin recomandările Grupului de lucru 
FRaLO și să prezinte autorității care 
acordă descărcarea de gestiune măsuri 
concrete însoțite de un calendar clar 
pentru a soluționa problemele 
identificate; consideră că aceste măsuri 
reprezintă o condiție obligatorie pentru a 
acorda Agenției descărcarea de gestiune” 
(alineatul 53); subliniază, prin urmare, că 
decizia privind descărcarea de gestiune 
trebuie să se bazeze pe punerea în 
aplicare a foii de parcurs a Frontex;

Or. en

Amendamentul 46
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act de faptul că evaluările 
vulnerabilității efectuate de Frontex 
prezintă mai multe probleme, una dintre 
acestea fiind că nu țin seama de drepturile 
fundamentale; îndeamnă Agenția să își 
respecte obligațiile și să țină seama de 
drepturile fundamentale în aceste 
evaluări;
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Amendamentul 47
Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Malik 
Azmani

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține că, din cauză că Agenția nu 
a clarificat și nu a prezentat în mod 
adecvat Parlamentului aspectele de mai 
sus, printre care se numără și cele din 
ultimul raport special al Curții, dar și din 
cauză că OLAF încă nu și-a încheiat 
ancheta, Parlamentul nu poate să acorde 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2019.

8. susține că este necesar ca Comisia 
pentru control bugetar să prezinte un 
raport revizuit privind descărcarea de 
gestiune pentru a analiza evoluția 
elementelor în ceea ce privește concluzia 
Grupului de lucru al Parlamentului 
European pentru control Frontex, o 
evaluare aprofundată a punerii în 
aplicare a foii de parcurs a Frontex până 
la 31 august 2021 și concluziile anchetei 
OLAF atunci când acestea vor fi 
disponibile.

Or. en

Amendamentul 48
Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Beata Kempa
în numele Grupului ECR

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține că, din cauză că Agenția nu 
a clarificat și nu a prezentat în mod 
adecvat Parlamentului aspectele de mai 
sus, printre care se numără și cele din 
ultimul raport special al Curții, dar și din 
cauză că OLAF încă nu și-a încheiat 
ancheta, Parlamentul nu poate să acorde 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2019.

8. susține că Parlamentul poate să 
acorde descărcarea de gestiune pentru 
execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2019.
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Amendamentul 49
Lena Düpont

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. susține că, din cauză că Agenția nu 
a clarificat și nu a prezentat în mod 
adecvat Parlamentului aspectele de mai 
sus, printre care se numără și cele din 
ultimul raport special al Curții, dar și din 
cauză că OLAF încă nu și-a încheiat 
ancheta, Parlamentul nu poate să acorde 
descărcarea de gestiune pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2019.

8. susține că este necesar un raport 
revizuit de descărcare pentru execuția 
bugetului Agenției aferent exercițiului 
financiar 2019, odată ce ancheta OLAF 
va fi încheiată.

Or. en

Amendamentul 50
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei pentru control 
bugetar, care este comisie competentă, să 
amâne decizia de a acorda directorului 
executiv al Frontex descărcarea de 
gestiune;

Or. en

Amendamentul 51
Clare Daly

Proiect de aviz
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Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la rolul directorului executiv, 
care are responsabilitatea finală pentru 
Agenție, precum și cu privire la 
angajamentul său de a-și îndeplini 
mandatul și de a-și respecta obligațiile de 
raportare bugetară și drepturile 
fundamentale.

Or. en


