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Amendamentul 2 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Report A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 
2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că forța și relevanța Uniunii 
rezidă în capacitatea sa de a mobiliza 
resurse și de a pune în mișcare simultan o 

gamă largă de instrumente diplomatice, de 
securitate, de apărare, economice, 

comerciale, de dezvoltare și umanitare, cu 
respectarea deplină a prevederilor Cartei 
ONU; insistă asupra faptului că 
instrumentele militare și civile ale PSAC 
sunt parte integrantă din această abordare 
cuprinzătoare; 

4. subliniază că forța și relevanța Uniunii 
rezidă în capacitatea sa de a mobiliza 
resurse și de a pune în mișcare simultan o 

gamă largă de instrumente și ajutoare 
diplomatice, economice, comerciale, de 

dezvoltare și umanitare, cu respectarea 
deplină a prevederilor Cartei ONU; insistă 
asupra faptului că aceste instrumente 
civile sunt parte integrantă din această 
abordare cuprinzătoare; regretă profund și 
respinge faptul că abordarea 
cuprinzătoare, astfel cum este pusă în 
aplicare în prezent, implică de facto 
subordonarea tuturor domeniilor de 
politică relevante față de PESC/PSAC și, 
prin urmare, față de interese ale UE pur 
geostrategice și economice; 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/3 

Amendamentul 3 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Report A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiunilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; consideră 
regretabil că dezbaterea pe această temă, 
lansată la reuniunea Consiliului din 
decembrie 2013, nu a condus încă la nicio 
propunere concretă; cere ca mecanismul 
Athena să fie folosit sistematic pentru 
finanțarea costurilor operaționale și de 
dislocare a operațiunilor și misiunilor 
PSAC – în special la folosirea grupurilor 
tactice de luptă, infrastructuri pentru 
cazarea forțelor militare, cheltuieli legate 
de stabilirea punctelor de intrare a 
trupelor în teatrele de operațiuni și stocuri 
de urgență sub formă de alimente sau 
carburanți, dacă sunt necesare; solicită ca 
același mecanism să fie folosit pentru 
gestionarea fondurilor provenite de la 
statele membre la nivel bilateral și de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, astfel încât să le permită 
să contribuie financiar la operațiunea 
respectivă și, în cazuri justificate, să 
sprijine participarea statelor terțe la 
operațiunile și misiunile UE în situații de 
criză; 

11. Respinge finanțarea misiunilor și 
operațiunilor PSAC, în special a celor de 
natură militară și mai ales din bugetul 
UE; reamintește că, în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, cheltuielile 
legate de operațiile având implicații 
militare sau din domeniul apărării nu 
sunt acoperite din bugetul Uniunii; 
respinge mecanismul Athena și 
propunerea privind extinderea 
cheltuielilor eligibile în baza acestuia, 
precum desfășurarea grupurilor tactice de 
luptă ale UE, deoarece aceasta ar majora 
în mod automat implicarea financiară a 
fiecărui stat membru în fiecare misiune 
militară a UE; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/4 

Amendamentul 4 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. încurajează eforturi mai susținute 
pentru a accelera acordarea de fonduri 

pentru misiunile civile și pentru a 
simplifica procedurile decizionale și 

implementarea; este de părere, în acest 
context, că Comisia ar trebui să 
introducă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 210 din 
Regulamentul financiar, norme specifice 
în materie de achiziții pentru măsurile 
adoptate în gestionarea crizelor în cadrul 
PSAC, pentru a facilita derularea rapidă 
și flexibilă a operațiunilor; 

12. Pune sub semnul întrebării 
propunerea de a face eforturi mai 

susținute pentru a accelera acordarea de 
fonduri pentru misiunile civile și pentru a 

simplifica procedurile decizionale și 
implementarea, deoarece natura pur civilă 
a unor astfel de misiuni trebuie pusă sub 
semnul întrebării în multe cazuri, având 
în vedere că aspectele civile și cele 
militare sunt în realitate tot mai neclare și 
intercorelate, în special în cadrul reformei 
sectorului de securitate (RSS) și al 
misiunilor de formare și sunt, deci, în 
contradicție cu articolul 41 alineatul (2) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Amendamentul 5 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. solicită crearea unui mecanism de 
prefinanțare care să permită sprijinirea 
statelor membre ce doresc să participe la o 
misiune PSAC, să suporte costurile 
acesteia, facilitându-le astfel decizia de 
lansare a misiunii; 

eliminat 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/6 

Amendamentul 6 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. remarcă faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 

tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM Mali și EUTM 

Somalia); salută decizia derulării acestor 
operațiuni, insista ca mandatul lor să fie 
adaptat la circumstanțele fiecărei situații 
particulare; consideră că unitățile formate 
trebuie să fie complet operaționale, adică 
să aibă capacitate ofensivă; regretă faptul 
că misiunile cu mandat executiv sunt 
acum rareori avute în vedere; consideră 
că, în contextul amenințărilor persistente 
din vecinătatea UE, Uniunea nu își poate 
permite să se concentreze exclusiv pe 
instrumente pentru scenarii post-criză sau 
pe instrumente pentru ieșirea din criză și 
că trebuie să poată interveni în întregul 
spectru al gestionării crizelor, respectând 
Carta Organizației Națiunilor Unite; 

23. remarcă cu îngrijorare faptul că 
operațiunile militare din cadrul PSAC au 

din ce în ce mai mult tendința de a fi 
misiuni de instruire a forțelor armate 
(EUTM Mali și EUTM Somalia); respinge 
și regretă decizia derulării unor astfel de 
operațiuni; consideră că politica externă a 
UE are următoarele sarcini prioritare:  

– să mențină pacea, stabilitatea, 
drepturile fundamentale și 
drepturile omului printr-o politică 
externă civilă pașnică, conformă 
dreptului internațional și 
nediscriminatorie, și să își asume 
un rol central în soluționarea pe 
cale pașnică și pe calea 
diplomației a conflictelor, inclusiv 
în inițiativele de mediere și în 
programele de dezarmare, 
demobilizare și reintegrare 
(DDR), respectând Carta 
Organizației Națiunilor Unite; 

– să îmbunătățească și să 
consolideze regimul de control 
asupra exportului internațional 
(Tratatul privind comerțul cu 
arme) și al UE de arme, sprijinind 
regimul impus de Tratatul de 
neproliferare și dezarmarea 
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nucleară; 

−−−−    să promoveze eradicarea sărăciei, 
acordarea de ajutor umanitar, 
dezvoltarea economică și socială 
durabilă și Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului, 
favorizând relațiile economice 
echilibrate, comerțul echitabil și 
distribuția echitabilă a resurselor 
și a bunăstării în vecinătatea UE 
și în lume; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Amendamentul 7 

Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0054/2015 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2014/2220(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. ia act de voința Consiliului de a elabora 
proiecte de stimulare a dezvoltării de 

capabilități ale UE, precum sistemele de 
aeronave pilotate de la distanță (RPAS) și 
comunicațiile guvernamentale prin satelit; 
constată că este nevoie de un cadru de 
reglementare pentru integrarea inițială, 
până în 2016, a RPAS în sistemul aviatic 
european, luând în considerare cerințele 
civile și militare, precum și necesitatea de a 
respecta legislația internațională; solicită 
Comisiei să descrie modul în care 
fondurile din programul Orizont 2020 pot 
fi utilizate în cercetarea în domeniul 
apărării civile și militare, pentru 
integrarea RPAS în spațiul aerian 
european; 

41. ia act cu îngrijorare de intenția 
Consiliului de a elabora proiecte de 

stimulare a dezvoltării de capabilități ale 
UE, precum sistemele de aeronave pilotate 

de la distanță (RPAS) și comunicațiile 
guvernamentale prin satelit; subliniază că 
este nevoie de un cadru de reglementare 

pentru RPAS în general, ținând seama în 
mod corespunzător de cerințele civile și 
militare, precum și de necesitatea de a 
respecta legislația internațională; respinge 
utilizarea și dezvoltarea de drone 
înarmate și practica ilegală a asasinatelor 
extrajudiciare selective; respinge cu 
fermitate orice implicare a fondurilor 
programului Orizont 20201 sau orice 
finanțare din aceste fonduri pentru 
cercetare în domeniul militar, civil-militar 
sau de securitate în general și dezvoltarea 
și integrarea RPAS în spațiul aerian 
european în special; 

Or. en 

 
 


