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Amendamentul 16 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la evoluțiile recente din Marea 

Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 
Vest, locuri în care un număr record de 

migranți ilegali au trecut granițele UE, 
reprezentând o provocare fără precedent 
pentru Europa și statele sale membre ce 

impune o reacție europeană comună și 
fermă; își exprimă susținerea pentru 
măsurile prezentate de Comisie și solicită 
adoptarea și aplicarea rapidă a acestora de 
către statele membre; subliniază că ar 
trebui pusă un accent sporit pe inițiativele 
deja lansate de Comisie, în special pe 
propunerile privind relocarea și 
reinstalarea, deoarece mecanismul de 
relocare de urgență lansat în interesul 
Italiei și al Greciei nu constituie o soluție 
pentru provocarea pe termen lung 
reprezentată de presiunea provenind de la 
cererile de azil, ci, mai degrabă, un test în 
ceea ce privește viitoarea propunere 
legislativă privind introducerea unui 
mecanism de relocare permanent ce 
urmează a fi folosit în situații de aflux 
masiv; îndeamnă Comisia să activeze 
mecanismul necesar, care a fost elaborat în 

mod special pentru situații de aflux masiv; 
subliniază, totodată, că este necesar să se 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la evoluțiile recente din Marea 

Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 
Vest, locuri în care un număr record de 

migranți ilegali au trecut granițele UE, 
reprezentând o provocare fără precedent 
pentru Europa și statele sale membre ce 

impune o reacție europeană comună și 
fermă; își exprimă susținerea pentru 
măsurile prezentate de Comisie și solicită 
adoptarea și aplicarea rapidă a acestora de 
către statele membre; salută inițiativele 
Comisiei privind transferul și relocarea, 
inclusiv cea mai recentă privind 
transferul de urgență al unui număr 
crescut de solicitanți de azil care au 
nevoie de protecție internațională, în 
beneficiul Greciei, Italiei și Ungarie, 
precum și propunerea Comisiei privind un 
mecanism permanent de transfer care să 
fie activat în situații de urgență, ținându-
se seama de numărul de refugiați prezenți 
într-un stat membru, bazat pe articolul 78 
alineatul (2) din TFUE; îndeamnă 
Comisia să activeze mecanismul necesar, 

care a fost elaborat în mod special pentru 
situații de aflux masiv; subliniază, totodată, 
că este necesar să se accelereze procesarea 
cererilor de azil și returnarea persoanelor 
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accelereze procesarea cererilor de azil și 
returnarea persoanelor ale căror cereri au 
fost refuzate; își exprimă susținerea pentru 

abordarea de tip „focar”, anunțată în 
Agenda privind migrația, ce are scopul de a 

consolida ajutorul operațional la sosirea 
inițială a solicitanților, inclusiv pentru 
înregistrarea și procesarea inițială a 

cererilor, inclusiv pentru cei care nu au 
nevoie de protecție; respinge orice măsură 
care reintroduce, de facto, controalele la 

frontiere, periclitând spațiul Schengen; 

ale căror cereri au fost refuzate; își exprimă 
susținerea pentru abordarea de tip „focar”, 
anunțată în Agenda privind migrația, ce are 

scopul de a consolida ajutorul operațional 
la sosirea inițială a solicitanților, inclusiv 

pentru înregistrarea și procesarea inițială a 
cererilor, inclusiv pentru cei care nu au 
nevoie de protecție; respinge orice măsură 

care reintroduce, de facto, controalele la 
frontiere, periclitând spațiul Schengen; 

Or. en 
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Amendamentul 17 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 73 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

73. invită Comisia să îi ajute pe agricultori 

să anticipeze crizele pieței oferind 
informații cu privire la evoluția condițiilor 

de piață, folosind date exacte și în timp real 
atunci când este posibil; 

73. invită Comisia să îi ajute pe agricultori 

să anticipeze crizele pieței, cu instrumente 
de piață noi și solide orientate spre 
evitarea pierderii de venituri și oferind 
informații cu privire la evoluția condițiilor 
de piață, folosind date exacte și în timp real 

atunci când este posibil; 

Or. en 
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Amendamentul 18 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 74 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

74. subliniază nevoia de a se găsi soluții 
pentru dezechilibrele din cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, în special de a 

asigura condiții echitabile și transparență în 
cadrul relațiilor dintre producătorii primari, 
procesatori, furnizori și distribuitori, și 

invită Comisia să analizeze dezechilibrul 
din cadrul lanțului de aprovizionare și rolul 
sustenabil al producătorilor primari în 
cadrul acestuia; 

74. subliniază nevoia unor măsuri ferme 
pentru dezechilibrele din cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, în special de a 

asigura condiții echitabile și transparență în 
cadrul relațiilor dintre producătorii primari, 
procesatori, furnizori și distribuitori, și 

invită Comisia să analizeze dezechilibrul 
din cadrul lanțului de aprovizionare și rolul 
sustenabil al producătorilor primari în 
cadrul acestuia; 

Or. en 
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Amendamentul 19 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 86 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 86a. invită Comisia să ia în considerare 
abordarea decalajelor și a lacunelor 
actuale în aplicarea articolului 2 din TUE 
și valorile pe care se întemeiază UE, și 
anume respectarea demnității umane, 
libertatea, democrația, egalitatea, statul de 
drept și respectarea drepturilor omului, 
inclusiv drepturile persoanelor aparținând 
unor minorități, printre altele, printr-un 
mecanism obligatoriu care să se bazeze pe 
un set de indicatori obiectivi, care să 
permită un răspuns progresiv la 
încălcările acestor valori, inclusiv ale 
drepturilor fundamentale, atât la nivelul 
UE, cât și al statelor membre; reamintește 
faptul că respectarea drepturilor omului 
va trebui pusă în aplicare în mod efectiv 
prin respectarea tuturor prevederilor 
Tratatului referitoare la democrație; 

Or. en 
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Amendamentul 20 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 98 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 98a. subliniază faptul că intensificarea 
rasismului și a xenofobiei în Europa 
creează una dintre principalele provocări 
pentru UE, deoarece reprezintă o 
amenințare la adresa democrației și a 
respectării drepturilor omului; prin 
urmare, invită Comisia să prezinte 
inițiative pentru combaterea rasismului și 
a xenofobiei în UE; 

Or. en 
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Amendamentul 21 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 101 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  101a. subliniază că este pregătit să se 
ocupe de noul sistem de transfer pentru 
situații de urgență în cadrul unei 
proceduri accelerate și își declară intenția 
de a promova toate celelalte măsuri 
propuse de Comisie în paralel, pentru a se 
asigura că statele membre nu întârzie 
sistemul permanent de transfer; 
reamintește Consiliului că Parlamentul 
este ferm în favoarea unui mecanism 
obligatoriu de transfer, bazat pe criterii 
clare și bine definite și care ia în 
considerare preferințele refugiaților; 

Or. en 
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Amendamentul 22 

Maria João Rodrigues 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 103 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

103. salută propunerea Comisiei de a 
crește eficiența sistemului returnărilor 
pentru solicitanții de azil respinși; 
încurajează Comisia să prezinte totuși o 
propunere privind o politică a returnărilor 
rapide în urma evaluării și revizuirii 
măsurilor existente, de exemplu să 
includă în acest cadru asistența sporită a 
FRONTEX; insistă asupra faptului că 
orice acțiune de returnare trebuie realizată 
cu respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale; 

103. ia act de propunerea Comisiei de 
creștere a eficienței sistemului de 
returnare, care ar trebui să fie însoțit de 
respectarea procedurilor și standardelor 
care permit Europei să asigure un 
tratament uman și demn al persoanelor 
returnate, în conformitate cu principiul 
nereturnării; reamintește că returnările 
voluntare ar trebui să aibă prioritate în 
raport cu returnările forțate; 

Or. en 

 
 


