
PR\1232768RO.docx PE693.650v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2018/0249(COD)

21.6.2021

***II
PROIECT DE RECOMANDARE 
PENTRU A DOUA LECTURĂ
privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării 
Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte 
a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin 
financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
(06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon



PE693.650v01-00 2/6 PR\1232768RO.docx

RO

PR_COD_2app

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de 
management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru 
managementul frontierelor și politica de vize
(06487/2/2021 – C9-0226/2021 – 2018/0249(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06487/2/2021 – C9-0226/2021),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0473),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru libertăți civile, 
justiție și afaceri interne (A9-0000/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 184.
2 JO C 23, 21.1.2021, p. 406.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 iunie 2018 Comisia a înaintat propunerea de regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a 
Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize (COM(2018)0473 – 
C8-0272/2018 – 2018/0249(COD)). 

Comisia LIBE și-a prezentat proiectul de raport pentru prima lectură în plen (A8-0089/2019) 
la 26 februarie 2019. Plenul a adoptat raportul în primă lectură la 13 martie 2019 (TA-8-
2019). La 9 noiembrie 2019, Comisia LIBE a decis deschiderea negocierilor 
interinstituționale. Aceste negocieri s-au finalizat la 8 decembrie 2020. Acordul provizoriu la 
care s-a ajuns a fost aprobat de Comisia LlBE la 1 martie 2021. 

Raportoarei i s-a adus la cunoștință faptul că traducerea în anumite limbi – în special în română 
și bulgară – a formulării „migrație neregulamentară” a condus la un dezacord considerabil între 
experții juriști-lingviști ai Parlamentului și ai Consiliului. Raportoarea înțelege, de asemenea, 
că aceste dificultăți au apărut în procedurile legislative anterioare și e probabil să apară din nou, 
având în vedere dificultățile legate de diferențierea acestei formulări de expresia „migrația 
ilegală” din limbile respective. Raportoarea solicită tuturor celor trei instituții să ajungă la un 
acord adecvat cu privire la traducerile acestei formulări, ceea ce ar necesita efectuarea unei 
distincții adecvate în toate limbile oficiale ale Uniunii. Raportoarea îi încurajează, de asemenea, 
pe toți viitorii raportori ai Parlamentului responsabili de rapoartele în care apare problema 
acestei formulări să acorde o atenție deosebită obținerii unui rezultat politic satisfăcător în toate 
limbile oficiale ale Uniunii.

Cu toate acestea, având în vedere că poziția Consiliului în primă lectură adoptată la 14 iunie 
2021 reflectă acordul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor interinstituționale pentru un acord 
timpuriu în a doua lectură, raportoarea recomandă ca textul să fie aprobat de către Parlament 
fără amendamente, astfel încât regulamentul să poată fi adoptat rapid și să intre în vigoare cât 
mai curând posibil.


