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Amendamentul  1 

Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situația din Etiopia 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. reamintește că Etiopia este o țară de 

destinație, tranzit și origine importantă 

pentru migranți și solicitanți de azil și că 

găzduiește cea mai mare populație de 

refugiați din Africa; ia act, prin urmare, de 

adoptarea Agendei comune în materie de 

migrație și mobilitate dintre UE și Etiopia, 

care abordează problema refugiaților, 

controlul frontierelor și lupta împotriva 

traficului de ființe umane; invită, de 

asemenea, Comisia să monitorizeze 

îndeaproape toate proiectele inițiate recent 

în cadrul Fondului fiduciar UE pentru 

Africa; 

16. reamintește că Etiopia este o țară de 

destinație, tranzit și origine importantă 

pentru migranți și solicitanți de azil și că 

găzduiește cea mai mare populație de 

refugiați din Africa; ia act, prin urmare, de 

adoptarea Agendei comune în materie de 

migrație și mobilitate dintre UE și Etiopia, 

care abordează problema refugiaților, 

controlul frontierelor și lupta împotriva 

traficului de ființe umane; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că acest 

acord protejează în special obiectivele UE 

privind politicile de readmisie și consideră 

că acest tip de acord ar trebui să ia în 

considerare necesitatea respectării 

drepturile migranților și ale refugiaților 

din țările respective; invită, de asemenea, 

Comisia să monitorizeze îndeaproape toate 

proiectele inițiate recent în cadrul Fondului 

fiduciar UE pentru Africa și să se asigure 

că acest fond servește efectiv interesele 

populației respective; 
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