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Amendamentul 6 
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 
în numele Grupului S&D 
 

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 11 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. solicită Uniunii și statelor membre să 
ofere acces la proceduri de azil echitabile 
și eficiente pentru cei care ar putea avea 
eventual nevoie de protecție internațională, 

bazate pe înțelegerea faptului că debarcarea 
nu implică în mod necesar 
responsabilitatea unică a statului pe al cărui 
teritoriu sunt debarcate persoanele salvate 
pe mare; 

11. solicită Uniunii și statelor membre să 
instituie mecanisme de stabilire a 
profilului și mecanisme de sesizare, și să 
asigure accesul la proceduri de azil 
echitabile și eficiente pentru cei care ar 
putea avea eventual nevoie de protecție 
internațională, bazate pe înțelegerea 
faptului că debarcarea nu implică în mod 
necesar responsabilitatea unică a statului pe 

al cărui teritoriu sunt debarcate persoanele 
salvate pe mare; 

Or. en 
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Amendamentul 7 
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 
în numele Grupului S&D 

 

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 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

22. încurajează UE să elaboreze o strategie 
mai cuprinzătoare, în special pentru 
Mediterana, care să plaseze migrația forței 

de muncă în contextul dezvoltării sociale, 
economice și politice din regiunile 
învecinate; invită UE și statele membre să 
ia în considerare instrumentele disponibile 
în cadrul politicii de vize a UE și al 

legislației UE în domeniul migrației forței 
de muncă; 

22. încurajează UE să elaboreze o strategie 
mai cuprinzătoare, în special pentru 
Mediterana, care să plaseze migrația forței 

de muncă în contextul dezvoltării sociale, 
economice și politice din regiunile 
învecinate; invită UE și statele membre să 
ia în considerare instrumentele disponibile 
în cadrul politicii de vize a UE și al 

legislației UE în domeniul migrației forței 
de muncă pentru a disuada, astfel, 
imigrația ilegală în UE; 

Or. en 
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Amendamentul 8 
Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Rita Borsellino 
în numele Grupului S&D 

 

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. invită statele membre să ia în 
considerare, dacă este necesar, aplicarea 
articolului 3 alineatul (2) din 
Regulamentul 604/201311, pentru a-și 
asuma responsabilitatea pentru cererile 
de azil depuse de persoanele care sunt 
confruntate cu riscul de a nu avea acces 
la drepturile lor în orice stat membru care 
este în imposibilitatea de a-și îndeplini 
obligațiile; declară că, în mod similar, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare aplicarea articolului 15 din 
regulamentul menționat anterior, pentru 
a reuni familiile lărgite; 

 

_________________ 
1JO L 180, 29.6.2013, p. 31. 

Or. en 

 
 


