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O ABORDARE DURABILĂ A MIGRAȚIEI DE CĂTRE 

UE  
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Se modifică după cum urmează:  

NICA Alin Adrian  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

CATRINOIU Gheorghe  

DRĂGHICI Emil  

FALCĂ Gheorghe  

FILIPESCU Răducu George  

GÂJU Mariana  

MORARU Victor  

OPREA Emilian  

PRIOTEASA Ion  

ŞTEF Mihai Adrian  

STEPANESCU Mihai  

TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Proiect de rezoluție Amendament  

consideră că abordarea UE în ceea ce privește 

migrația trebuie să fie sustenabilă pe termen lung 

și să abordeze toate aspectele migrației, inclusiv 

obligațiile umanitare, solicitanții de azil, 

migranții din motive economice, contrabanda și 

traficul de persoane, dezvoltarea și stabilitatea din 

țările din afara UE și provocările demografice din 

Europa; Comitetul subliniază că migrația 

reprezintă un element esențial al dezvoltării, de 

care, în mod ideal, beneficiază nu numai 

migranții înșiși, ci și țările de primire și cele de 

origine, deoarece aceasta permite schimbul de 

idei și stimulează inovarea și diversitatea. 

Comitetul reamintește tuturor celor care au 

responsabilitate politică să procedeze atent și să 

nu stigmatizeze migranții sau migrația;  

consideră că abordarea UE în ceea ce privește 

migrația trebuie să fie sustenabilă pe termen lung 

și să abordeze toate aspectele migrației, inclusiv 

obligațiile umanitare, solicitanții de azil, 

migranții din motive economice, contrabanda și 

traficul de persoane, dezvoltarea și stabilitatea din 

țările din afara UE și provocările demografice din 

Europa; Comitetul subliniază că imigrația, dacă 

se realizează într-un cadru legal, reprezintă un 

element esențial al dezvoltării, de care, în mod 

ideal, beneficiază nu numai imigranții înșiși, ci și 

țările de primire și cele de origine, deoarece 

aceasta permite schimbul de idei și stimulează 

inovarea și diversitatea. Comitetul reamintește 

tuturor celor care au responsabilitate politică să 

procedeze atent și să nu stigmatizeze imigranții 

sau imigrația;  

 

Expunere de motive  

 

Teza a doua nu are sens dacă se referă la migrație (migrație = deplasare în masă a unor triburi sau a 

unor populații de pe un teritoriu pe altul, determinată de factori economici, sociali, politici sau 

naturali). De aceea trebuie să ne referim la imigrație legală ca alternativă oferită migranților. 

 

_____________ 

 

 

(RO) CMUJ/da 
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GÂJU Mariana  

MORARU Victor  

OPREA Emilian  

PRIOTEASA Ion  

ŞTEF Mihai Adrian  

STEPANESCU Mihai  

TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Proiect de rezoluție Amendament  

consideră că abordarea UE în ceea ce privește 

migrația trebuie să fie sustenabilă pe termen lung 

și să abordeze toate aspectele migrației, inclusiv 

obligațiile umanitare, solicitanții de azil, 

migranții din motive economice, contrabanda și 

traficul de persoane, dezvoltarea și stabilitatea din 

țările din afara UE și provocările demografice din 

Europa; Comitetul subliniază că migrația 

reprezintă un element esențial al dezvoltării, de 

care, în mod ideal, beneficiază nu numai 

migranții înșiși, ci și țările de primire și cele de 

origine, deoarece aceasta permite schimbul de 

idei și stimulează inovarea și diversitatea. 

Comitetul reamintește tuturor celor care au 

responsabilitate politică să procedeze atent și să 

nu stigmatizeze migranții sau migrația;  

consideră că abordarea UE în ceea ce privește 

migrația trebuie să fie unitară, solidară și 

sustenabilă pe termen lung și să abordeze toate 

aspectele migrației, inclusiv obligațiile umanitare, 

solicitanții de azil, migranții din motive 

economice, contrabanda și traficul de persoane, 

dezvoltarea și stabilitatea din țările din afara UE 

și provocările demografice din Europa. Comitetul 

subliniază că migrația reprezintă un element 

esențial al dezvoltării, de care, în mod ideal, 

beneficiază nu numai migranții înșiși, ci și țările 

de primire și cele de origine, deoarece aceasta 

permite schimbul de idei și stimulează inovarea și 

diversitatea. Comitetul reamintește tuturor celor 

care au responsabilitate politică să procedeze 

atent și să nu stigmatizeze migranții sau migrația;  

 

Expunere de motive  

 

E importantă reglementarea unitară în ceea ce privește migrația la nivel european, pentru a crește în 

eficiență răspunsul la această provocare și, în același timp, pentru a nu lăsa povara migrației doar pe 

umerii statelor membre care se confruntă cu această problemă.  

 

_____________ 

 

 

(RO) CMUJ/da 
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TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Proiect de rezoluție Amendament  

salută majorarea bugetului pentru operațiunile 

Poseidon și Triton ale UE, precum și 

angajamentul a cincisprezece state membre de a 

furniza resurse suplimentare, care ar trebui să 

permită UE să reacționeze mai eficient în situații 

de urgență, și subliniază necesitatea de a adapta 

aria geografică a ambelor operațiuni la 

problemele existente. Comitetul subliniază 

necesitatea existenței unui mecanism care să 

prevadă o nouă majorare a acestui buget, în 

conformitate cu cerințele în continuă schimbare 

pentru operațiunile de salvare eficiente atâta timp 

cât este nevoie. În plus, Comisia speră ca toate 

statele membre să se angajeze să aloce resurse 

suplimentare atunci când este necesar. De 

asemenea, acesta subliniază că fondurile și 

resursele ar trebui să fie eliberate cât mai repede 

posibil, fără să fie întârziate din cauza 

procedurilor birocratice inutile;  

salută majorarea bugetului pentru operațiunile 

Poseidon și Triton ale UE, precum și 

angajamentul a cincisprezece state membre de a 

furniza resurse suplimentare, care ar trebui să 

permită UE să reacționeze mai eficient în situații 

de urgență, și subliniază necesitatea de a adapta 

aria geografică a ambelor operațiuni la 

problemele existente. Comitetul subliniază 

necesitatea existenței unui mecanism care să 

prevadă o nouă majorare a acestui buget, în 

conformitate cu cerințele în continuă schimbare 

pentru operațiunile de salvare eficiente atâta timp 

cât este nevoie. În plus, Comitetul speră ca toate 

statele membre să se angajeze să aloce resurse 

suplimentare atunci când este necesar. De 

asemenea, acesta subliniază că fondurile și 

resursele ar trebui să fie eliberate cât mai repede 

posibil, fără să fie întârziate din cauza 

procedurilor birocratice inutile;  

 

Expunere de motive  

 

Greșeală de redactare 

 

_____________ 

 

 

(RO) CMUJ/da 

 


