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7.12.2016 A8-0360/14 

Amendamentul  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. reamintește că Uniunea Europeană este 

una dintre marile realizări din istoria 

europeană și că forța transformatoare a UE 

a adus pace, stabilitate și prosperitate 

cetățenilor săi și țărilor învecinate, multe 

dintre ele fiind acum state membre ale UE; 

subliniază faptul că UE este în continuare 

cea mai mare putere economică, cel mai 

generos donator de ajutor umanitar și de 

ajutor pentru dezvoltare, precum și un lider 

în diplomația multilaterală mondială în 

ceea ce privește aspecte precum 

schimbările climatice, justiția 

internațională, neproliferarea armelor de 

distrugere în masă și drepturile omului; 

solicită să se crească vizibilitatea 
acțiunilor UE în aceste domenii; 

1. reamintește că Uniunea Europeană este 

una dintre marile realizări din istoria 

europeană și că forța transformatoare a UE 

a adus pace, stabilitate și prosperitate 

cetățenilor săi și țărilor învecinate, multe 

dintre ele fiind acum state membre ale UE; 

subliniază faptul că UE este în continuare 

cea mai mare putere economică, cel mai 

generos donator de ajutor umanitar și de 

ajutor pentru dezvoltare, precum și un lider 

în diplomația multilaterală mondială în 

ceea ce privește aspecte precum 

schimbările climatice, justiția 

internațională, neproliferarea armelor de 

distrugere în masă și drepturile omului; 

cere o mai mare vizibilitate a acțiunilor 

UE în aceste domenii; reamintește, 

totodată, că UE este printre cei mai mari 

exportatori de arme din lume, în special 

către regiunea MENA, acceptă armele 

nucleare pe teritoriu său și modernizarea 

lor ca parte a strategiei de descurajare, a 

închis toate căile legale și sigure pentru 

migrație și refugiați și a condiționat 

recent ajutorul pentru dezvoltare de 

reținerea și luarea înapoi a refugiaților și 

a migranților; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Amendamentul  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că acțiunea externă a Uniunii 

trebuie să fie fondată pe trei piloni: 

diplomație, dezvoltare și apărare („ 

Diplomacy, Development and Defence”); 

17. subliniază că acțiunea externă a Uniunii 

trebuie să fie fondată pe trei piloni: 

diplomație, dezvoltare și dezarmare („ 

Diplomacy, Development and 

Disarmament”); 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Amendamentul  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. este convins că, având în vedere 

bugetul UE care suferă deja de o 

insuficiență de fonduri și eforturile 

suplimentare legate de operațiunile, 

cheltuielile administrative, acțiunile 

pregătitoare și proiectele-pilot aferente 

politicii de securitate și apărare comune 

este necesar, de asemenea, ca statele 

membre să asigure finanțare 

suplimentară și să se încerce să se 

îmbunătățească sinergiile; invită Comisia 

și statele membre să profite de actuala 

revizuire a cadrului financiar multianual 

(CFM) pentru a aborda nevoile bugetare 

legate de provocările tot mai mari în 

materie de securitate; invită statele 

membre să își crească cheltuielile de 

apărare pentru a îndeplini obiectivele în 

materie de capacități stabilite de NATO, 

care impun un minimum de cheltuieli de 

apărare de 2 % din PIB; subliniază că o 

mai bună coordonare și o suprapunere 

redusă a activităților UE și ale statelor 

membre ar permite realizarea de economii 

și realocarea de fonduri;  

eliminat 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Amendamentul  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. consideră că este extrem de important 

ca instrumentele oferite de Tratatul de la 

Lisabona să fie în sfârșit puse în aplicare, 

în special cooperarea structurată 

permanentă (PESCO); consideră că o 

abordare flexibilă, incluzivă, care să 

încurajeze participarea deschisă și 

proactivă a tuturor statelor membre este 

esențială în punerea în aplicare a PESCO 

în vederea consolidării suplimentare a 

PSAC; ia act de documentul comun 

adoptat de miniștrii apărării din Franța și 

Germania pe tema „reînnoirea PSAC” și 

de propunerea italiană privind „o apărare 

europeană mai puternică” și sprijină pe 

deplin obiectivul acestora de a adopta o 

decizie pozitivă privind instituirea PESCO 

în noiembrie 2016 în cadrul Consiliului 

Afaceri Externe și Apărare; solicită 

VP/ÎR să ia inițiativa în această privință, 

precum și cu privire la alte propuneri 

recente de consolidare a PSAC în vederea 

pregătirii terenului pentru decizii și mai 

ambițioase cu privire la PSAC ce urmează 

să fie adoptate în cadrul Consiliului 

Afaceri Externe și Apărare și al 

Consiliului European din decembrie, 

eliminat 



 

AM\1112110RO.docx  PE596.607v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

inclusiv următoarele: 

• crearea unui comandament civil și 

militar permanent, care să dispună de o 

capacitate militară de planificare și 

executare (MPCC) și de o capacitate 

civilă de planificare și executare (CPCC), 

ambele la fel de importante, care ar 

îmbunătăți planificarea strategică și 

operațională de-a lungul întregului ciclu 

de planificare, ar intensifica cooperarea 

civil-militară și ar îmbunătăți capacitatea 

UE de a reacționa rapid la crize; 

• consolidarea instrumentelor UE de 

reacție rapidă, mai ales prin 

îmbunătățirea posibilității de utilizare a 

grupărilor tactice, punând în aplicare 

articolul 44, și prin întărirea și utilizarea 

în mai mare măsură a Eurocorps pentru 

misiunile și operațiunile PSAC;  

• extinderea finanțării comune a 

operațiunilor PSAC, inclusiv printr-o 

revizuire urgentă și amănunțită a 

mecanismului Athena, care să includă 

declarația privind grupurile tactice de 

luptă și care este necesară pentru a 

garanta că misiunile UE pot fi finanțate 

din fonduri colective, în loc ca majoritatea 

costurilor să cadă în sarcina fiecărui stat 

membru participant, eliminând astfel un 

potențial obstacol în calea punerii la 

dispoziție a forțelor de către statele 

membre; 

• să instituie o formațiune 

„Apărare” a Consiliului 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Amendamentul  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. salută propunerea Președintelui 

Juncker de a crea un fond european 

pentru apărare, cu scopul de a stimula 

cercetarea și inovarea; salută activitatea 

în curs de creare a unei acțiuni 

pregătitoare privind cercetarea în 

domeniul apărării, care ar trebui urmată 

de un program major european dedicat 

cercetării în domeniul apărării, finanțat 

de UE, în următorul cadru financiar 

multianual, inclusiv alocarea de resurse 

financiare suplimentare de către statele 

membre; 

eliminat 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Amendamentul  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (articolul 36 din TUE) 

2016/2036(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. respinge inițiativele Comisiei în 

domeniul apărării, cum ar fi Fondul 

european pentru apărare, Planul de 

acțiune în domeniul apărării și politica 

industrială de apărare; se opune acțiunii 

pregătitoare privind cercetarea în 

domeniul PSAC; respinge elaborarea 

unui program de cercetare al UE în 

domeniul apărării în următorul cadru 

financiar multianual (2021-2027) și orice 

noi concepte de finanțare și de investiții, 

inclusiv prin intermediul Băncii 

Europene de Investiții și al Fondului 

european pentru investiții strategice; 

reamintește că articolul 41 alineatul (2) 

din TUE interzice ca cheltuielile 

operaționale legate de operațiunile cu 

implicații militare sau din domeniul 

apărării să fie acoperite de bugetul 

Uniunii; 

Or. en 

 

 


