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Amendamentul 1
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert,
Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini
Fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice
petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa
Propunere comună de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul
22a. invită Comisia și statele membre să
analizeze cu prioritate alte posibilități de
creare a unui acces legal al migranților în
UE și invită statele membre să încheie cât
mai repede negocierile cu privire la
propunerea de directivă privind lucrătorii1
migranți sezonieri;
______________
1
Propunere de directivă a Parlamentului
European și a Consiliului privind condițiile de
intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în
vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere
(COM(2010)0379).
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Amendamentul 2
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert,
Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini
Fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice
petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa
Propunere comună de rezoluție
Punctul 12 a (nou)
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul
12a. solicită suspendarea transferurilor
Dublin II atunci când drepturile
solicitanților de azil nu pot fi garantate;
consideră că Regulamentul Dublin II1,
care reglementează alocarea
responsabilității pentru cererile de azil,
impune sarcini disproporționate acelor
state membre care constituie puncte de
intrare în UE și nu prevede o distribuție
echitabilă a responsabilității privind azilul
între statele membre;
_______________
1

Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului
din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor și
mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de azil
prezentate într-unul dintre statele membre de către
un resortisant al unei țări terțe, JO L 50,
25.2.2003, p.1.
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Amendamentul 3
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert,
Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini
Fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice
petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa
Propunere comună de rezoluție
Punctul 25
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

25. solicită o cooperare mai eficientă între
UE și țările terțe pentru a preveni repetarea
unor evenimente tragice de tipul celor
petrecute în largul insulei Lampedusa;
consideră că acordurile privind
gestionarea migrației dintre UE și țările
de tranzit către UE constituie o prioritate
pentru Uniune în viitorul apropiat și
subliniază necesitatea ca țările terțe să
respecte dreptul internațional în ceea ce
privește salvarea de vieți pe mare și să
garanteze protecția refugiaților și
respectarea drepturilor fundamentale;

25. solicită o cooperare mai eficientă între
UE și țările terțe pentru a preveni repetarea
unor evenimente tragice de tipul celor
petrecute în largul insulei Lampedusa;
consideră că cooperarea cu țările terțe în
materie de gestiune a fluxurilor migratorii
se poate desfășura doar cu condiția ca
respectivele țări terțe să fi dovedit că
respectă drepturilor omului pentru
migranți, refugiați și solicitanți de azil,
dovezi care să includă și instituirea unui
sistem eficient de evaluare a solicitărilor
de azil și de protejare a refugiaților;
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Amendamentul 4
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert,
Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini
Fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice
petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa
Propunere comună de rezoluție
Punctul 9
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul

9. invită colegiuitorii să aprobe rapid noile
reguli de interceptare pentru operațiunile
pe mare coordonate de Frontex, pentru a
dispune de măsuri eficiente și coordonate
de salvare la nivelul UE și pentru a se
asigura că operațiunile se desfășoară în
deplină conformitate cu dreptul
internațional din domeniul drepturilor
omului, cu legislația și standardele privind
refugiații și cu obligațiile relevante care
decurg din Dreptul Mării;

9. invită colegiuitorii să aprobe rapid noile
reguli obligatorii de interceptare pentru
operațiunile pe mare coordonate de
Frontex, pentru a dispune de măsuri
eficiente și coordonate de salvare la nivelul
UE și pentru a se asigura că operațiunile se
desfășoară în deplină conformitate cu
dreptul internațional din domeniul
drepturilor omului, cu legislația și
standardele privind refugiații și cu
obligațiile relevante care decurg din
Dreptul Mării;
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Amendamentul 5
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert,
Judith Sargentini, Jean-Jacob Bicep, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere comună de rezoluție
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFD, Cristiana Muscardini
Fluxurile migratorii din Mediterana, cu o atenție specială acordată evenimentelor tragice
petrecute în largul coastelor insulei Lampedusa
Propunere comună de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
Propunerea comună de rezoluție

Amendamentul
7a. subliniază faptul că transferul
beneficiarilor de protecției internațională
și solicitanților de azil este una dintre
formele cele mai concrete de solidaritate
și de responsabilitate comună; subliniază
importanța unor proiecte precum
proiectul-pilot intra-UE de transfer din
Malta (EUREMA) și prelungirea
acestuia, care a transferat și transferă
beneficiarii de protecție internațională din
Malta către alte state membre, și susține
dezvoltarea mai multor inițiative de acest
gen;
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