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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

1. Introducere 

 

În urma unei acțiuni în justiție introduse de Parlamentul European, Curtea de Justiție a anulat, 

prin hotărârea sa din 5 septembrie 2012, Decizia Consiliului nr. 2010/252/UE care stabilește 

dispoziții suplimentare referitoare la supravegherea frontierelor în conformitate cu Codul 

frontierelor Schengen. Parlamentul European a considerat, astfel, că decizia Consiliului 

depășește competențele de executare conferite în temeiul articolului 12 alineatul (5) din Codul 

frontierelor Schengen; au fost modificate sau adăugate elemente esențiale. 

 

Domeniul de aplicare și conținutul prezentei propuneri sunt similare cu cele ale deciziei 

anulate. De asemenea, prezenta propunere reflectă atât modificările aduse 

Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea 

Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, cât și 

evoluția legislației în materie de drepturi fundamentale. 

 

Propunerea se bazează pe o serie de instrumente juridice internaționale, și anume Convenția 

Națiunilor Unite asupra dreptului mării, Convenția privind căutarea și salvarea pe mare, 

Convenția pentru ocrotirea vieții omenești pe mare și Protocolul împotriva traficului ilegal de 

migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite 

împotriva criminalității transnaționale organizate, cunoscută drept Convenția de la Palermo.  

 

2. Aspectele legate de transport ale propunerii 

 

Propunerea Comisiei extinde conceptul de supraveghere a frontierelor pentru a include 

posibilitatea de a intercepta o navă despre care există suspiciuni întemeiate că transportă 

persoane care intenționează să se sustragă verificărilor de la punctele de trecere a frontierei 

sau că este folosită pentru traficul de migranți pe mare. Domeniul de aplicare al propunerii 

include, de asemenea, activități de cercetare sau de salvare în cursul unei operațiuni de 

supraveghere pe mare. 

 

3. Observațiile raportoarei 

 

Raportoarea salută propunerea de regulament de stabilire a unor norme de supraveghere a 

frontierelor maritime externe care presupune integrarea conceptelor de supraveghere a 

operațiunilor de căutare și de salvare, cele două fiind evident interconectate. 

 

Cu toate acestea, în ceea ce privește interceptarea pe mare, raportoarea consideră că ar trebui 

prevăzute clauze de protecție, precum cele stabilite la anexa III la Convenția de la Palermo, și 

anume clauze ce vizează securitatea și tratamentul persoanelor la bord, precum și securitatea 

navei sau, după caz, a încărcăturii sale. 

 

În cazul formării polițiștilor de frontieră, raportoarea consideră că ar trebui avute în vedere 

aspectele practice legate de acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate, în special 

în ceea ce privește ajutorul umanitar și asistența medicală de urgență, formare care ar trebui să 

vină în completarea formării juridice. 
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Pentru a răspunde cu promptitudine nevoilor umanitare, navele implicate în acțiunile 

coordonate de supraveghere ar trebui să dispună de un set standardizat de produse și 

echipamente medicale și umanitare și ar trebui, dacă este posibil, să aibă personal medical la 

bordul navei. 

 

Dat fiind pericolul cu care se confruntă operațiunile de salvare pe mare în momentul 

transbordării, raportoarea invită Comisia să aibă în vedere finanțarea proiectelor de cercetare 

din cadrul Programului-cadru pentru cercetare și inovare „Orizont 2020” cu scopul de a crește 

nivelul de siguranță a acestor operațiuni, îndeosebi în situația în care marea este agitată, sau 

de a îmbunătăți structura și echipamentul navelor implicate în misiuni de supraveghere. 

 

Raportoarea reamintește, de asemenea, că supravegherea maritimă implică costuri importante, 

fiind, prin urmare, necesar să se intensifice colaborarea și schimbul de informații între 

agențiile implicate în activitățile de supraveghere maritimă, astfel cum prevede Comisia în 

cadrul politicii maritime integrate. În lumina acestor aspecte, raportoarea dorește 

implementarea rapidă a mediului comun de realizare a schimbului de informații în vederea 

supravegherii domeniului maritim al UE (CISE), ținând seama de rezultatele proiectelor pilot 

MARSUNO și BlueMassMed. Raportoarea dorește ca rolul agenției în acest domeniu să fie 

definit în Regulamentul de completare a dispozițiilor prevăzute în propunerea de regulament 

privind instituirea Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR). 

 

Pe de altă parte, raportoarea este conștientă de faptul că obligația ca toate navele să ofere 

ajutor persoanelor aflate în pericol pe mare poate aduce atingere dispozițiilor Directivei 

2002/90/CE de definire a facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate. Într-adevăr, 

navele private ar putea să se teamă de o acțiune în justiție în cazul în care acordă ajutor 

migranților. Deși sunt rare, aceste cazuri ar putea descuraja căpitanii de la acordarea de ajutor 

migranților ilegali. Prin urmare, raportoarea solicită Comisiei să revizuiască Directiva 

2002/90/CE pentru a ține seama de situațiile de salvare pe mare în cauză. 

 

În sfârșit, raportoarea dorește să salute inițiativa1 Ombudsmanului European, P. Nikiforos 

Diamandouros, care, în martie 2012, a inițiat o anchetă privind punerea în practică de către 

Agenția Europeană pentru Gestionarea Frontierelor a obligațiilor sale în materie de drepturi 

fundamentale. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 

afaceri interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

                                                 
1 Ancheta din proprie inițiativă OI/5/2012/BEH-MHZ. 
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Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pe durata operațiunilor de căutare și 

salvare, navele ar trebui să transporte cel 

puțin echipamentul minim de siguranță și 

să asigure instruirea personalului de la 

bord pentru a garanta siguranța atât a 

persoanelor interceptate, cât și a 

personalului de la bord, astfel cum se 

prevede în Directiva 2012/35/CE privind 

nivelul minim de formare a navigatorilor 

și în normele și standardele de siguranță 

pentru navele de pasageri (anexa I 

capitolul V regulamentul V/2 secțiunea 

6). 

Justificare 

Planul de urgență ar trebui să fie clar și să includă o împărțire clară a responsabilităților 

personalului. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În cursul unei operațiuni de 

supraveghere a frontierelor pe mare pot 

apărea situații în care este necesar să se 

acorde asistență unor persoane aflate în 

primejdie pe mare. În conformitate cu 

dreptul internațional, fiecare stat trebuie să 

ceară comandantului unei nave care îi 

poartă pavilionul să acorde asistență tuturor 

persoanelor aflate în pericol pe mare și să 

vină cât mai repede posibil în ajutorul 

persoanelor aflate în primejdie, în măsura 

în care căpitanul poate face acest lucru fără 

a expune nava, echipajul sau pasagerii unor 

riscuri grave. O astfel de asistență ar trebui 

să fie acordată indiferent de naționalitatea 

sau de statutul persoanelor cărora le este 

destinată și indiferent de circumstanțele în 

(7) În cursul unei operațiuni de 

supraveghere a frontierelor pe mare pot 

apărea situații în care este necesar să se 

acorde asistență unor persoane aflate în 

primejdie pe mare. În conformitate cu 

dreptul internațional, fiecare stat trebuie să 

ceară comandantului unei nave care îi 

poartă pavilionul să acorde asistență tuturor 

persoanelor aflate în pericol pe mare și să 

vină cât mai repede posibil în ajutorul 

persoanelor aflate în primejdie, în măsura 

în care căpitanul poate face acest lucru fără 

a expune nava, echipajul sau pasagerii unor 

riscuri grave. O astfel de asistență va trebui 

să fie acordată indiferent de naționalitatea 

sau de statutul persoanelor cărora le este 

destinată și indiferent de circumstanțele în 
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care aceste persoane sunt găsite. care aceste persoane sunt găsite. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Această obligație ar trebui îndeplinită 

de statele membre în conformitate cu 

dispozițiile aplicabile ale instrumentelor 

internaționale care reglementează situațiile 

de căutare și de salvare și în conformitate 

cu cerințele referitoare la protecția 

drepturilor fundamentale. Prezentul 

regulament nu ar trebui să aducă atingere 

responsabilităților autorităților de căutare și 

de salvare, printre care se numără și 

responsabilitatea de a se asigura că 

acțiunile de coordonare și de cooperare 

sunt realizate astfel încât persoanele salvate 

să poată fi aduse într-un port sau într-un 

loc sigur. 

(8) Această obligație va trebui îndeplinită 

de statele membre în conformitate cu 

dispozițiile aplicabile ale instrumentelor 

internaționale care reglementează situațiile 

de căutare și de salvare și în conformitate 

cu cerințele referitoare la protecția 

drepturilor fundamentale. Prezentul 

regulament nu aduce atingere 

responsabilităților autorităților de căutare și 

de salvare, printre care se numără și 

responsabilitatea de a se asigura că 

acțiunile de coordonare și de cooperare 

sunt realizate astfel încât persoanele salvate 

să poată fi aduse într-un port sau într-un 

loc sigur. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) În cadrul operațiunilor de 

interceptare pe mare, când trebuie să se 

acorde prioritate acordării de ajutor și 

protecției persoanelor aflate la bord, ar 

trebui să se aibă în vedere și protecția 

navei sau, după caz, a încărcăturii, astfel 

cum prevede Protocolul ONU împotriva 

traficului ilegal de migranți. La 

inspectarea navelor, ar trebui să se aibă 

în vedere protecția mediului, astfel încât 

să nu existe aspecte legate de mediu care 

reprezintă un pericol pentru persoanele 

aflate la bord. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) În Comunicarea sa privind „o 

politică maritimă integrată pentru 

Uniunea Europeană”, Comisia 

Europeană s-a angajat să ia „măsuri 

pentru o mai bună interoperabilitate a 

sistemului de supraveghere, care să 

reunească sistemele existente de 

monitorizare și reperare utilizate pentru 

siguranța și securitatea maritimă, pentru 

protecția mediului marin, controlul 

activităților de pescuit, controlul 

frontierelor externe și alte activități de 

aplicare a legii”. Astfel, operațiunile 

executate de autoritățile de supraveghere 

ar trebui gestionate mai eficient, cu 

costuri mai reduse. În acest context, 

pentru a facilita operațiunile de 

supraveghere și de salvare pe mare, 

Agenția ar trebui să faciliteze 

implementarea mediului comun de 

realizare a schimbului de informații în 

vederea supravegherii domeniului 

maritim al UE (CISE). În momentul în 

care sistemul de schimb de informații 

devine operațional, Agenția ar trebui să 

fie însărcinată cu gestionarea drepturilor 

de acces ale unităților participante. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni 

pe mare se efectuează astfel încât să nu 

pună în pericol siguranța persoanelor 

Măsurile adoptate în scopul unei operațiuni 

pe mare sunt în deplină concordanță cu 

dispozițiile din legislația UE referitoare la 
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interceptate sau salvate și nici siguranța 

unităților participante. 
echipamente, precum și la formarea 

personalului de la bordul navei în vederea 

garantării siguranței persoanelor 

interceptate sau salvate și a unităților 

participante. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Unitățile participante ar trebui să 

aibă la bordul navelor implicate în 

operațiunile de supraveghere un set 

standardizat de produse și echipamente 

medicale și umanitare – conținând în 

special apă, hrană și pături, în cantități 

suficiente – cu scopul de a putea răspunde 

cât mai repede posibil nevoilor urgente, 

ținând seama de faptul că multe nave 

interceptate nici nu vor fi într-o stare 

bună de navigabilitate și nici nu vor 

arbora un pavilion. Ar trebui încurajată 

prezența personalului medical în unitățile 

de supraveghere. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Nimeni nu este debarcat sau predat în 

alt mod autorităților într-o țară în care 

există un risc serios să fie supus pedepsei 

cu moartea, torturii sau altor tratamente sau 

pedepse inumane sau degradante sau din 

care există un risc serios să fie expulzat, 

îndepărtat sau extrădat într-o altă țară, cu 

încălcarea principiului nereturnării. 

(Nu privește versiunea în limba română.) 
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Justificare 

Reia definiția de la articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 

26.9.2000. 

 

 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o 

țară terță, unitățile participante iau în 

considerare situația generală din țara terță 

respectivă, iar persoanele interceptate sau 

salvate nu sunt debarcate în țara terță 

respectivă atunci când statul membru gazdă 

sau statele membre participante au sau ar 

trebui să aibă cunoștință de faptul că țara 

terță respectivă aplică practicile menționate 

la alineatul (1). 

(2) Înainte de a decide debarcarea într-o 

țară terță, unitățile participante iau în 

considerare situația generală din țara terță 

respectivă și posibila existență a unor 

acorduri bilaterale privind migrația între 

țara respectivă și unul sau mai multe state 

membre, în conformitate cu dreptul 

internațional. După această analiză, 
persoanele interceptate sau salvate nu sunt 

debarcate în țara terță respectivă atunci 

când statul membru gazdă sau statele 

membre participante au sau ar trebui să 

aibă cunoștință de faptul că țara terță 

respectivă aplică practicile menționate la 

alineatul (1). 

Justificare 

Potrivit dreptului internațional existent, este important să se introducă acest parametru 

pentru a conferi un sens acordurilor bilaterale și, astfel, să se autonomizeze mai multe țări 

terțe. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Polițiștii de frontieră care participă la o 

operațiune pe mare sunt instruiți cu privire 

la dispozițiile relevante ale drepturilor 

fundamentale, ale dreptului refugiaților și 

(5) Polițiștii de frontieră care participă la o 

operațiune pe mare sunt instruiți cu privire 

la dispozițiile relevante ale drepturilor 

fundamentale, ale dreptului refugiaților și 
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ale cadrului juridic internațional în materie 

de căutare și salvare. 

ale cadrului juridic internațional în materie 

de căutare și salvare și participă la o 

formare practică specializată legată de 

acordarea rapidă de asistență persoanelor 

aflate în dificultate, în special în ceea ce 

privește ajutorul umanitar și asistența 

medicală de urgență. 

Justificare 

În cazul în care statele diferențiază activitatea desfășurată de paza de coastă și de paza la 

frontiere, aceștia din urmă nu au formarea tipică specializată în domeniul îngrijirilor 

medicale de urgență și al ajutorului umanitar. Atunci când se confruntă cu situații umanitare, 

adesea grave, este important să se acorde asistență umanitară și îngrijiri medicale cât mai 

repede posibil, chiar și înainte de sosirea echipelor de salvare. 

 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) După depistarea unei nave suspecte de 

trecerea sau de intenția de trecere a 

frontierei într-un mod neregulamentar, 

unitățile participante se apropie de aceasta 

pentru a-i constata identitatea și 

naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri 

ulterioare, o observă de la o distanță 

prudentă. Unitățile participante comunică 

imediat informațiile despre navă centrului 

internațional de coordonare. 

(1) După depistarea unei nave suspectate 

de trecerea sau de intenția de trecere a 

frontierei într-un mod neregulamentar, 

unitățile participante se apropie de aceasta 

pentru a-i constata identitatea și 

naționalitatea și, în așteptarea unor măsuri 

ulterioare, o observă de la o distanță 

prudentă în condiții de siguranță. Unitățile 

participante comunică imediat informațiile 

despre navă centrului internațional de 

coordonare. 

Justificare 

Depistarea nu trebuie să pună în pericol participanții la operațiunea maritimă, trebuie să 

țină cont inclusiv de condițiile și previziunile meteorologice și maritime. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau 

a intrat în marea teritorială sau în zona 

contiguă a unui stat membru care nu 

participă la operațiunea pe mare, unitățile 

participante comunică informații despre 

navă centrului internațional de coordonare, 

care transmite aceste informații mai 

departe centrului național de coordonare al 

statului membru în cauză. 

(2) Dacă nava este pe punctul de a intra sau 

a intrat în marea teritorială sau, în cazul în 

care este proclamată oficial, în zona 

contiguă a unui stat membru care nu 

participă la operațiunea pe mare, unitățile 

participante comunică informații despre 

navă centrului internațional de coordonare, 

care transmite aceste informații mai 

departe centrului național de coordonare al 

statului membru în cauză. 

Justificare 

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru 

a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite 

statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau 

reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Agenția facilitează implementarea 

interoperabilității mediului comun în 

vederea schimbului de informații pentru 

domeniul maritim al UE (CISE). Odată ce 

CISE este implementat, Agenția este 

însărcinată cu gestionarea drepturilor de 

acces ale unităților participante pentru a 

facilita operațiunile de supraveghere și de 

salvare pe mare, asigurând, în același 

timp, confidențialitatea și securitatea în 

ceea ce privește schimbul de date. 

Justificare 

În cadrul politicii sale maritime integrate, Comisia a prezentat în 2010 un proiect de foaie de 

parcurs privind crearea mediului comun de realizare a schimbului de informații în vederea 

supravegherii domeniului maritim al UE (COM(2010)0584), reamintind valoarea adăugată 

pe care o prezintă integrarea supravegherii maritime. Este, într-adevăr, foarte important atât 

din punctul de vedere al eficacității, cât și al raportului costuri-beneficii să se asigure 
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schimbul și interoperabilitatea datelor. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) solicitarea de informații și documente 

referitoare la proprietarul navei, 

înmatriculare și elemente legate de 

călătorie, precum și la identitatea și 

naționalitatea persoanelor aflate la bord și 

alte date pertinente care le privesc; 

(a) solicitarea de informații și documente 

referitoare la proprietarul navei, 

înmatriculare, proveniență, punctul de 

plecare și elemente ulterioare legate de 

călătorie, precum și la identitatea, 

naționalitatea și alte date pertinente care 

privesc persoanele aflate la bord; 

Justificare 

Controale complete și mai aprofundate în vederea verificării rutelor utilizate cel mai mult 

pentru traficul migranților. 

 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta 

astfel încât fie să părăsească marea 

teritorială sau zona contiguă, fie să se 

îndrepte spre o destinație situată în afara 

mării teritoriale sau a zonei contigue, 

precum și escortarea navei sau navigarea în 

apropierea sa până când aceasta se înscrie 

pe noua ruta; 

(e) ordinul ca nava să își modifice ruta 

astfel încât fie să părăsească marea 

teritorială sau, în cazul în care a fost 

proclamată oficial, zona contiguă, fie să se 

îndrepte spre o destinație situată în afara 

mării teritoriale sau a zonei contigue, 

precum și escortarea navei sau navigarea în 

apropierea sa până când aceasta se înscrie 

pe noua rută; 

Justificare 

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru 

a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite 

statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau 

reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare. 
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Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În zona contiguă a mării teritoriale a 

unui stat membru, care este stat membru 

gazdă sau stat membru participant, se iau 

măsurile prevăzute la articolul 6 

alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2). 

(1) În zona contiguă, în cazul în care a fost 

proclamată oficial, a mării teritoriale a 

unui stat membru, care este stat membru 

gazdă sau stat membru participant, se iau 

măsurile prevăzute la articolul 6 

alineatul (1) în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2). 

Justificare 

După cum prevede articolul 33 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării, pentru 

a putea fi utilizată, zona contiguă trebuie să fie proclamată oficial, în măsura în care permite 

statului de coastă drepturi de control asupra navelor în tranzit, vizând prevenirea sau 

reprimarea încălcării legilor sale vamale, fiscale, sanitare sau de imigrare. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Unitățile participante ar trebui să 

aibă la bordul navelor implicate în 

operațiunile de supraveghere un set 

standardizat de produse și echipamente 

medicale și umanitare, în special apă, 

hrană și pături, în cantități suficiente, cu 

scopul de a putea răspunde cât mai repede 

posibil nevoilor urgente. Ar trebui 

încurajată prezența personalului medical 

în unitățile de supraveghere. 

Justificare 

Navele angajate în operațiunile de supraveghere a frontierelor maritime externe sunt 

echipate în mod diferit cu echipamente destinate să asigure ajutorul medical sau umanitar de 
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urgență. Diversitatea echipamentului ține în general de diferențele dintre normele și 

standardele impuse de fiecare stat membru al Uniunii. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Dispozițiile prezentului articol se 

aplică exclusiv pe durata desfășurării 

operațiunilor coordonate de Agenție și nu 

aduc atingere responsabilităților statelor 

membre rezultate din Convenția 

internațională privind căutarea și 

salvarea pe mare.  

Justificare 

Normele privind căutarea și salvarea pe mare nu constituie o competență a UE, prin urmare 

ar trebui notat faptul că articolul 9 prevede norme pentru contextul specific al unor 

operațiuni de supraveghere a frontierei maritime coordonate de Agenție, ca urmare a 

caracteristicilor lor particulare. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 10a 

 Clauze de protecție 

 (1) Atunci când unitățile participante iau 

măsuri împotriva unei nave în temeiul 

articolelor 6, 7, 8 și 10, acestea trebuie: 

 (a) să asigure securitatea și tratamentul 

uman al persoanelor aflate la bord, în 

conformitate cu Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene; 

 (b) să se asigure în mod corespunzător că 

nu compromit securitatea navei sau, după 

caz, a încărcăturii sale; 
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 (c) să ia toate măsurile necesare pentru a 

se asigura că orice inspecție a navei este 

rezonabilă din punctul de vedere al 

mediului. 

 (2) În cazul în care luarea de măsuri în 

temeiul articolelor 6, 7, 8 și 10 nu este 

justificată, vasul este despăgubit pentru 

orice eventuale daune sau pierderi, cu 

condiția să nu fi comis nicio faptă care să 

justifice luarea măsurilor în cauză. 

Justificare 

În propunerea sa de regulament, Comisia face referire la Protocolul împotriva traficului 

ilegal de migranți, protocol adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva 

criminalității transfrontaliere organizate. Comisia omite însă dispozițiile referitoare la 

clauzele de protecție. Ar fi de dorit includerea în regulament a dispozițiilor referitoare la 

securitate și tratamentul persoanelor aflate la bord, precum și la securitatea navei. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 11a 

 Raportarea 

 Comisia monitorizează și examinează 

punerea în aplicare a prezentului 

regulament și prezintă Parlamentului 

European și Consiliului, pentru prima 

dată până la 31 decembrie 2016 și, 

ulterior, o dată la doi ani, un raport 

general privind eficiența măsurilor 

adoptate în scopul prevenirii trecerii 

neautorizate a frontierei și a combaterii 

criminalității transfrontaliere.  

 Raportul va cuprinde cel puțin 

următoarele elemente: 

 – modul în care s-a realizat schimbul de 

informații și cooperarea operativă între 

statele membre și Sistemul european de 

supraveghere a frontierelor (EUROSUR); 
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 – modul în care statele membre și Agenția 

au respectat obligațiile care le revin în 

temeiul Convenției Națiunilor Unite 

asupra dreptului mării, al Convenției 

internaționale pentru ocrotirea vieții 

omenești pe mare, al Convenției 

internaționale privind căutarea și 

salvarea pe mare, al Convenției 

Națiunilor Unite împotriva criminalității 

transnaționale organizate și al 

Protocolului împotriva traficului ilegal de 

migranți pe cale terestră, a aerului și pe 

mare, al Convenției privind statutul 

refugiaților, al Convenției europene 

pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale, al Pactului 

internațional cu privire la drepturile civile 

și politice, al Convenției împotriva torturii 

și a altor pedepse și tratamente cu 

cruzime, inumane sau degradante și al 

altor instrumente internaționale 

relevante; 

 – măsurile ce ar trebui întreprinse pe 

viitor pentru creșterea siguranței pe mare 

si pentru creșterea securității frontierelor 

externe. 
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