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16.11.2016 A8-0317/1 

Amendamentul  1 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere concluziile Consiliului 

din 25 noiembrie 2013, 18 noiembrie 2014, 

18 mai 2015 și 27 iunie 2016 privind 

politica de securitate și apărare comună, 

– având în vedere concluziile Consiliului 

din 25 noiembrie 2013, 18 noiembrie 2014, 

18 mai 2015, 27 iunie 2016 și 17 

octombrie 2016 privind politica de 

securitate și apărare comună, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Amendamentul  2 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Planul de punere în 

aplicare a politicii de securitate și 

apărare, prezentat de VP/ÎR, Federica 

Mogherini, la 14 noiembrie 2016, și 

concluziile Consiliului din 14 noiembrie 

2016 privind punerea în aplicare a 

Strategiei globale a UE în domeniul 

securității și apărării, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Amendamentul  3 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută viitoarea foaie de parcurs 

referitoare la PSAC, care va fi prezentată 

de ÎR/VP cu un calendar și cu etape 

concrete; consideră că această foaie de 

parcurs ar trebui să completeze planul de 

acțiune european în domeniul apărării; 

subliniază că este necesar să fie consolidată 

componenta militară a PSAC; este ferm 

convins că statele membre ar trebui să își 

coordoneze investițiile în securitate și 

apărare, precum și să îmbunătățească 

sprijinul financiar acordat cercetării din 

domeniul apărării de la nivelul UE; 

14. salută foaia de parcurs referitoare la 

PSAC, prezentată de ÎR/VP cu un calendar 

și cu etape concrete;  salută faptul că 

această foaie de parcurs completează 

viitorul plan de acțiune european în 

domeniul apărării; subliniază că este 

necesar să fie consolidată componenta 

militară a PSAC; este ferm convins că 

statele membre ar trebui să își coordoneze 

investițiile în securitate și apărare, precum 

și să îmbunătățească sprijinul financiar 

acordat cercetării din domeniul apărării de 

la nivelul UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Amendamentul  4 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază că sunt necesare un 

angajament, o aderare și un sprijin 

puternice din partea statelor membre și a 

parlamentelor naționale, în strânsă 

cooperare cu toate organismele competente 

ale UE, pentru a asigura punerea în 

aplicare rapidă și eficace a EUGS în 

conformitate cu nivelul politic de ambiție, 

cu prioritățile și cu abordarea cuprinzătoare 

vizate, sub forma unei Cărți albe a UE 

privind securitatea și apărarea; salută 

activitățile în curs ale VP/ÎR în cadrul 

procesului de punere în aplicare; subliniază 

că trebuie alocate resurse adecvate pentru 

punerea în aplicare a EUGS și pentru 

realizarea unei PSAC eficace și solide; 

18. subliniază că sunt necesare un 

angajament, o aderare și un sprijin 

puternice din partea statelor membre și a 

parlamentelor naționale, în strânsă 

cooperare cu toate organismele competente 

ale UE, pentru a asigura punerea în 

aplicare rapidă și eficace a EUGS în 

conformitate cu nivelul politic de ambiție, 

cu prioritățile și cu abordarea cuprinzătoare 

vizate, sub forma unei Cărți albe a UE 

privind securitatea și apărarea, precedată 

de Planul de punere în aplicare a politicii 

de securitate și apărare; subliniază 

legătura puternică dintre Planul de 

punere în aplicare, pe de o parte, și 

punerea în aplicare mai generală a 

EUGS, viitorul plan de acțiune în materie 

de apărare al Comisiei Europene și 

punerea în aplicare a Declarației comune 

UE-NATO semnată la Varșovia, pe de 

altă parte; salută activitățile în curs ale 

VP/ÎR și ale statelor membre în cadrul 

procesului de punere în aplicare; subliniază 

că trebuie alocate resurse adecvate pentru 

punerea în aplicare a EUGS și pentru 

realizarea unei PSAC eficace și solide; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Amendamentul  5 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că se impune elaborarea 

unei strategii sectoriale ca o acțiune ce 

decurge din EUGS (aceasta urmând să fie 

aprobată și prezentată de Consiliu), care 

ar trebui să precizeze nivelul de ambiție 

civil și militar, sarcinile, cerințele și 

prioritățile în ceea ce privește capacitățile; 

își reiterează apelurile anterioare privind 

elaborarea unei Cărți albe europene 

privind apărarea și îndeamnă Consiliul să 

elaboreze acest document fără întârziere; 

își exprimă preocuparea că planul de 

punere în aplicare propus pentru 

domeniile securității și apărării este cu 

mult sub nivelul așteptărilor 

Parlamentului și ale publicului; reiterează 

indivizibilitatea securității tuturor statelor 

membre ale Uniunii Europene; 

19. consideră că implementarea efectivă și 

rapidă de către UE și statele membre a 

tuturor acțiunilor concrete propuse în 

Planul de punere în aplicare este 

crucială; remarcă nivelul ambițiilor 

stabilit de Consiliu în sprijinul acestor trei 

priorități strategice identificate în EUGS; 

răspunsul la conflictele și crizele externe, 

consolidarea capacităților partenerilor și 

protejarea Uniunii și a cetățenilor săi; 

invită Consiliul European din 15-16 

decembrie 2016 să prezinte orientări 

strategice ambițioase pentru a continua 

activitatea în materie de securitate și 

apărare; reiterează indivizibilitatea 

securității tuturor statelor membre ale 

Uniunii Europene; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Amendamentul  6 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța creării unui 

sediu permanent la nivelul UE pentru 

misiunile și operațiunile PSAC civile și 

militare, de unde personalul operațional 

integrat să susțină întregul ciclul de 

planificare, de la conceptul politic inițial 

până la planurile detaliate; subliniază că 

acest sediu nu va dubla structurile NATO, 

ci va reprezenta mecanismul instituțional 

necesar pentru a îmbunătăți planificarea 

misiunilor și operațiunilor PSAC și 

capacitățile de desfășurare; 

23. subliniază importanța creării unei 

capacități permanente de planificare 

operațională și de desfășurare la nivel 

strategic pentru misiunile militare 

neexecutive, care să funcționeze în comun 

cu capacitățile de planificare și 

desfășurare pentru misiunile civile și care 

să asigure o participare integrată civilă și 

militară; subliniază că acest sediu nu va 

dubla structurile NATO, ci va reprezenta 

mecanismul instituțional necesar pentru a 

îmbunătăți planificarea misiunilor și 

operațiunilor PSAC și capacitățile de 

desfășurare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Amendamentul  7 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. salută propunerea Comisiei de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 

230/2014 de instituire a unui instrument 

care contribuie la stabilitate și pace, pentru 

a amplifica asistența din partea Uniunii în 

vederea dotării actorilor militari din țările 

partenere, asistență pe care o consideră o 

contribuție indispensabilă la reziliența 

acestora, reducând astfel posibilitatea ca 

aceștia să facă din nou obiectul conflictelor 

și să devină baze din care să fie lansate 

activități ostile împotriva UE; subliniază că 

acest lucru trebuie efectuat în circumstanțe 

excepționale, astfel cum se subliniază la 

articolul 3a din propunerea sus-menționată 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

230/2014, pentru a contribui la dezvoltarea 

durabilă, buna guvernanță și statul de 

drept; în acest sens, încurajează SEAE și 

Comisia să accelereze punerea în aplicare a 

inițiativei CBSD pentru a îmbunătăți 

eficiența și sustenabilitatea misiunilor 

PSAC; 

29. ia act de propunerea Comisiei de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 

230/2014 de instituire a unui instrument 

care contribuie la stabilitate și pace, pentru 

a amplifica asistența din partea Uniunii în 

vederea dotării actorilor militari din țările 

partenere, asistență pe care o consideră o 

contribuție indispensabilă la reziliența 

acestora, reducând astfel posibilitatea ca 

aceștia să facă din nou obiectul conflictelor 

și să devină baze din care să fie lansate 

activități ostile împotriva UE; subliniază că 

acest lucru trebuie efectuat în circumstanțe 

excepționale, astfel cum se subliniază la 

articolul 3a din propunerea sus-menționată 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

230/2014, pentru a contribui la dezvoltarea 

durabilă, buna guvernanță și statul de 

drept; în acest sens, încurajează SEAE și 

Comisia să accelereze punerea în aplicare a 

inițiativei CBSD pentru a îmbunătăți 

eficiența și sustenabilitatea misiunilor 

PSAC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Amendamentul  8 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. sprijină inițiativele Comisiei din 

domeniul apărării, cum ar fi planul de 

acțiune din domeniul apărării și politica 

industrială din domeniul apărării, care ar 

trebui să demareze după prezentarea unei 

cărți albe a UE privind securitatea și 

apărarea; sprijină implicarea și mai 

profundă a Comisiei în domeniul apărării, 

prin acțiuni de amploare și bine orientate 

de cercetare, planificare și punere în 

aplicare; salută acțiunea pregătitoare 

privind cercetarea legată de PSAC și 

solicită fonduri adecvate pentru perioada 

rămasă din actualul cadru financiar 

multianual (CFM); susține dezvoltarea 

unui program al UE de cercetare în 

domeniul apărării în cadrul următorului 

CFM (2021-2027); 

48. sprijină inițiativele Comisiei din 

domeniul apărării, cum ar fi planul de 

acțiune din domeniul apărării și politica 

industrială din domeniul apărării; sprijină 

implicarea și mai profundă a Comisiei în 

domeniul apărării, prin acțiuni de amploare 

și bine orientate de cercetare, planificare și 

punere în aplicare; ia act de acțiunea 

pregătitoare privind cercetarea legată de 

PSAC și solicită fonduri adecvate pentru 

perioada rămasă din actualul cadru 

financiar multianual (CFM); susține 

dezvoltarea unui posibil viitor program 

finanțat de UE pentru cercetare în 

domeniul apărării, care să fie analizat în 

cadrul următorului CFM (2021-2027); 

solicită statelor membre să ofere resursele 

financiare suplimentare necesare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Amendamentul  9 

Ioan Mircea Paşcu 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. consideră că un viitor program al UE 

de cercetare în domeniul apărării ar 

trebui să finanțeze proiecte de cercetare 

din domenii prioritare convenite de statele 

membre și că un fond european de 

apărare ar putea să sprijine finanțarea 

capacităților aprobate de comun acord de 

către statele membre și care au valoare 

adăugată recunoscută la nivelul UE; 

Or. en 

 

 


