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6.12.2017 A8-0351/12 

Amendamentul  12 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3.  regretă faptul că organizațiile 

teroriste și criminale transnaționale devin 

tot mai puternice și mai numeroase, fapt 

care ar putea fi favorizat de înfrângerea 

ISIS/Daesh și de fuga combatanților săi, în 

vreme ce instabilitatea este în creștere în 

regiunile din sud și din Orientul Mijlociu, 

pe măsură ce state fragile și aflate în proces 

de dezintegrare, precum Libia, 

abandonează spații largi neguvernate, care 

devin vulnerabile în fața unor forțe externe; 

își exprimă îngrijorarea persistentă cu 

privire la dimensiunea transnațională a 

amenințării teroriste în regiunea Sahel; își 

exprimă profundul regret cu privire la 

faptul că activitățile actuale desfășurate de 

Republica Populară Democrată Coreeană 

în domeniul nuclear și al rachetelor 

balistice au generat tensiuni sporite în 

regiune și în afara ei, reprezentând o 

amenințare clară pentru pacea și securitatea 

internațională; 

3.  regretă faptul că organizațiile 

teroriste și criminale transnaționale devin 

tot mai puternice și mai numeroase, fapt 

care ar putea fi favorizat de înfrângerea 

ISIS/Daesh și de fuga combatanților săi, în 

vreme ce instabilitatea este în creștere în 

regiunile din sud și din Orientul Mijlociu, 

pe măsură ce state fragile și aflate în proces 

de dezintegrare, precum Libia, 

abandonează spații largi neguvernate, care 

devin vulnerabile în fața unor forțe externe; 

își exprimă îngrijorarea persistentă cu 

privire la dimensiunea transnațională a 

amenințării teroriste în regiunea Sahel; 

este, în egală măsură, îngrijorat de 

cursele de înarmare de la nivel regional și 

global și de exporturile de tehnologie 

militară către țări nedemocratice, care 

încalcă în mod sistematic drepturile 

omului și dreptul umanitar, adoptă 

politici externe agresive și susțin 

organizații teroriste; deplânge profund 

răspândirea continuă a conflictelor 

armate locale și regionale, care sunt 

deseori legate de campanii de purificare 

etnică și de politici sectare și coincid cu 

acestea; își exprimă profundul regret cu 

privire la faptul că activitățile actuale 

desfășurate de Republica Populară 

Democrată Coreeană în domeniul nuclear 

și al rachetelor balistice au generat tensiuni 

sporite în regiune și în afara ei, 
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reprezentând o amenințare clară pentru 

pacea și securitatea internațională; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Amendamentul  13 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. consideră că, în prezent, terorismul 

reprezintă una dintre principalele provocări 

la adresa securității cetățenilor UE, 

impunând acțiuni rapide, ferme și 

coordonate, atât la nivel intern, cât și la 

nivel extern, pentru a preveni noi atacuri 

teroriste și a combate cauzele profunde ale 

acestuia; evidențiază, în special, nevoia de 

a preveni radicalizarea, de a bloca orice 

sursă de resurse financiare pentru 

organizațiile teroriste, de a aborda 

propaganda teroristă și de a bloca utilizarea 

internetului și a rețelelor sociale în acest 

scop, inclusiv printr-un serviciu de 

eliminare automată, precum și de a 

îmbunătăți schimbul de informații între 

statele membre, dar și cu țări terțe, NATO 

și alte organizații partenere relevante; 

consideră că mandatul misiunilor noastre 

în cadrul PSAC ar trebui să vizeze și lupta 

împotriva terorismului, pentru o contribuție 

mai eficientă la programele de 

deradicalizare, în special la EULEX din 

Kosovo și la EUFOR ALTHEA din 

Bosnia și Herțegovina, țări care se 

confruntă cu un număr important de 

luptători ce revin din străinătate; 

6. consideră că, în prezent, terorismul 

reprezintă una dintre principalele provocări 

la adresa securității cetățenilor UE, 

impunând acțiuni rapide, ferme și 

coordonate, atât la nivel intern, cât și la 

nivel extern, pentru a preveni noi atacuri 

teroriste și a combate cauzele profunde ale 

acestuia; evidențiază, în special, nevoia de 

a preveni radicalizarea, de a bloca orice 

sursă de resurse financiare pentru 

organizațiile teroriste, de a aborda 

propaganda teroristă și de a bloca utilizarea 

internetului și a rețelelor sociale în acest 

scop, precum și de a îmbunătăți schimbul 

de informații între statele membre, dar și 

cu țări terțe, NATO și alte organizații 

partenere relevante; consideră că mandatul 

unora dintre acțiunile în cadrul 

PESC/PSAC ar trebui să vizeze și lupta 

împotriva terorismului, pentru o contribuție 

mai eficientă la programele de 

deradicalizare; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Amendamentul  14 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11.  își exprimă convingerea fermă că, 

ori de câte ori este necesar, UE ar trebui să 

adopte măsuri decisive pentru a-și 

determina propriul viitor, dat fiind faptul că 

securitatea internă și externă devin din ce 

în ce mai interconectate, iar acest lucru are 

un impact direct asupra tuturor cetățenilor 

europeni; avertizează asupra faptului că 

lipsa unei abordări comune ar putea avea 

drept consecință acțiuni necoordonate și 

fragmentate, ar permite existența a 

numeroase suprapuneri, ar genera 

ineficiență și, astfel, ar face ca Uniunea și 

statele sale membre să fie vulnerabile; 

consideră, prin urmare, că UE ar trebui să 

poată acționa în mod eficient la nivelul 

întregului spectru de instrumente de 

securitate internă și externă, până la 

nivelul menționat la articolul 42 alineatul 

(7) din Tratatul UE; subliniază faptul că 

definirea unei politici de apărare comune 

a Uniunii, menționată la articolul 42 

alineatul (2) din Tratatul UE, are 

obiectivul de a institui o apărare comună și 

de a furniza Uniunii autonomie strategică 

pentru a putea promova pacea, securitatea 

și progresul în Europa și în întreaga lume; 

subliniază beneficiile practice și financiare 

ale integrării în mai mare măsură a 

capabilităților de apărare europene; 

11. își exprimă convingerea fermă că, 

ori de câte ori este necesar, UE ar trebui să 

adopte măsuri decisive pentru a-și 

determina propriul viitor, dat fiind faptul că 

securitatea internă și externă devin din ce 

în ce mai interconectate, iar acest lucru are 

un impact direct asupra tuturor cetățenilor 

europeni; avertizează asupra faptului că 

lipsa unei abordări comune ar putea avea 

drept consecință acțiuni necoordonate și 

fragmentate, ar permite existența a 

numeroase suprapuneri, ar genera 

ineficiență și, astfel, ar face ca Uniunea și 

statele sale membre să fie vulnerabile; 

consideră, prin urmare, că UE ar trebui să 

poată acționa în mod eficient la nivelul 

întregului spectru de instrumente de 

securitate externă al misiunilor de tip 

Petersberg, prevăzute la articolul 43 

alineatul (1) din Tratatul UE; subliniază 

faptul că o PSAC eficientă are obiectivul 

de a institui o apărare comună și de a 

furniza Uniunii autonomie operațională 

pentru a putea promova pacea, securitatea 

și progresul în Europa și în întreaga lume; 

subliniază beneficiile practice și financiare 

ale integrării în mai mare măsură a 

capabilităților de apărare europene; 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Amendamentul  15 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută progresele vizibile 

înregistrate de la adoptarea Strategiei 

globale a UE pentru politica externă și de 

securitate (SGUE) în iunie 2016 în ceea ce 

privește conturarea unei poziții mai 

puternice în domeniul apărării europene; 

salută în special lansarea unui Fond 

european de apărare (FEA), intensificarea 

propusă a acțiunii pregătitoare privind 

cercetarea în domeniul apărării, precum și 

propunerea legislativă de instituire a 

programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP); 

solicită statelor membre să își mărească 

viitoarele contribuții financiare la bugetul 

UE, pentru a acoperi toate costurile 

suplimentare suportate de UE în legătură 

cu FEA; 

13. salută progresele vizibile 

înregistrate de la adoptarea Strategiei 

globale a UE pentru politica externă și de 

securitate (SGUE) în iunie 2016 în ceea ce 

privește conturarea unei poziții mai 

puternice în domeniul apărării europene; 

remarcă, în special, lansarea unui Fond 

european de apărare (FEA), intensificarea 

propusă a acțiunii pregătitoare privind 

cercetarea în domeniul apărării, precum și 

propunerea legislativă de instituire a 

programului european de dezvoltare 

industrială în domeniul apărării (EDIDP); 

solicită statelor membre să își combine 

viitoarele contribuții financiare în cadrul 

fondurilor interguvernamentale la nivelul 

UE, pentru a acoperi toate costurile 

suplimentare presupuse de obiectivul de 

consolidare a PSAC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Amendamentul  16 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16.  subliniază că Comisia și un număr 

tot mai mare de state membre s-au angajat 

să lanseze Uniunea Europeană a Apărării 

(UEA) și că există un sprijin puternic în 

acest sens în rândul cetățenilor europeni; 

subliniază că acest lucru corespunde unei 

solicitări a cetățenilor UE și a 

Parlamentului, în special prin intermediul 

numeroaselor apeluri exprimate în 

rezoluțiile sale precedente; subliniază 

eficiența sporită, eliminarea suprapunerilor 

și reducerea costurilor, ce vor rezulta ca 

urmare a unei integrări mai puternice a 

apărării europene; evidențiază, cu toate 

acestea, faptul că lansarea unei adevărate 

UEA necesită voință și hotărâre politică 

constante; îndeamnă statele membre să se 

angajeze la o apărare europeană comună 

și autonomă, și să urmărească să se 

asigure că bugetele lor naționale de 

apărare se ridică la cel puțin 2 % din PIB-

ul lor în termen de un deceniu; 

16.  subliniază că Comisia și un număr 

tot mai mare de state membre s-au angajat 

să consolideze PSAC și că există un sprijin 

puternic în acest sens în rândul cetățenilor 

europeni; subliniază că acest lucru 

corespunde unei solicitări a cetățenilor UE 

și a Parlamentului, în special prin 

intermediul numeroaselor apeluri 

exprimate în rezoluțiile sale precedente; 

subliniază eficiența sporită, eliminarea 

suprapunerilor și reducerea costurilor, ce 

vor rezulta ca urmare a unei integrări mai 

puternice a apărării europene; evidențiază, 

cu toate acestea, faptul că consolidarea 

PSAC necesită voință și hotărâre politică 

constante; are convingerea că nivelul total 

al cheltuielilor anuale de apărare de 

200 de miliarde de euro, care transformă 

UE-28 în al doilea actor mondial în 

domeniul apărării din punctul de vedere 

al cheltuielilor, reprezintă o alocare 

suficientă de resurse financiare pentru 

sectorul apărării; subliniază faptul că, pe 

fundalul câștigurilor anuale de eficiență 

cuprinse între 25 și 100 de miliarde de 

euro, nu este deloc nevoie de militarizarea 

bugetului actual al UE sau de pregătirea 

unor astfel de planuri pentru următorul 

CFM; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Amendamentul  17 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18.  invită VP/ÎR și Comisia să dea curs 

solicitărilor Parlamentului privind 

elaborarea unei Cărți albe a UE pentru 

securitate și apărare, în contextul pregătirii 

următorului cadru financiar multianual 

(CFM), astfel cum s-a solicitat în 

rezoluțiile Parlamentului din 22 noiembrie 

2016, 23 noiembrie 2016 și 16 martie 

2017; consideră că realizarea unei UEA, 

care să stabilească o legătură între 

orientarea strategică a Uniunii și 

contribuțiile UE la dezvoltarea 

capabilităților și definirea unui cadru 

instituțional european pentru apărare sunt 

elemente care trebuie să aibă la bază un 

acord interinstituțional; subliniază faptul 

că, prin activitatea extinsă și demnă de 

încredere a tuturor părților interesate, se 

pot mări aria și eficiența cheltuielilor de 

apărare; solicită stabilirea unui rol 

important în cadrul acestui proces pentru 

țări neutre precum Austria și Suedia, fără a 

pune sub semnul întrebării neutralitatea 

unor state membre; 

18.  invită VP/ÎR și Comisia să dea curs 

solicitărilor Parlamentului privind 

elaborarea unei Cărți albe a UE pentru 

securitate și apărare, astfel cum s-a solicitat 

în rezoluțiile Parlamentului din 22 

noiembrie 2016, 23 noiembrie 2016 și 16 

martie 2017; consideră că realizarea unei 

PSAC eficiente, care să stabilească o 

legătură între orientarea strategică a 

Uniunii și sprijinul UE pentru dezvoltarea 

capabilităților și definirea unui cadru 

instituțional european pentru apărare sunt 

elemente care trebuie să aibă la bază un 

acord interinstituțional; subliniază faptul 

că, prin activitatea extinsă și demnă de 

încredere a tuturor părților interesate, se 

pot mări aria și eficiența cheltuielilor de 

apărare; solicită stabilirea unui rol 

important în cadrul acestui proces pentru 

țări neutre precum Austria și Suedia, fără a 

pune sub semnul întrebării neutralitatea 

unor state membre; 

Or. en 



 

AM\1141468RO.docx  PE614.283v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

6.12.2017 A8-0351/18 

Amendamentul  18 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. subliniază că, pe lângă descrierea 

mediului strategic și a ambițiilor strategice, 

Cartea albă a UE pentru securitate și 

apărare ar trebui să identifice, pentru CFM 

următor, capacitățile necesare și 

disponibile, precum și lacunele în materie 

de capacități, sub forma Planului UE de 

dezvoltare a capabilităților (CDP), care să 

fie completat de o descriere amplă a 

acțiunilor vizate de statele membre și de 

Uniune în cadrul CFM și pe termen lung; 

19. subliniază că, pe lângă descrierea 

mediului strategic și a ambițiilor strategice, 

Cartea albă a UE pentru securitate și 

apărare ar trebui să identifice capacitățile 

necesare și disponibile, precum și lacunele 

în materie de capacități, sub forma Planului 

UE de dezvoltare a capabilităților (CDP), 

care să fie completat de o descriere amplă a 

acțiunilor vizate de statele membre și de 

Uniune pe termen lung; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Amendamentul  19 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. salută intenția Comisiei de a 

propune un program specific de cercetare 

în domeniul apărării, cu un buget propriu și 

reguli proprii, în contextul următorului 

CFM; subliniază că statele membre ar 

trebui să pună la dispoziție resurse 

suplimentare pentru programul respectiv, 

fără a interfera cu actualele programe-

cadru de finanțare a cercetării, a 

dezvoltării tehnologice și a inovării, așa 

cum s-a solicitat în rezoluția 

Parlamentului din 5 iulie 2017; reiterează 

solicitările adresate anterior Comisiei de a 

asigura participarea Uniunii la programe 
de cercetare și dezvoltare în domeniul 

apărării derulate de statele membre, sau 

împreună cu industria, unde este cazul, 

astfel cum se menționează la articolele 

185 și 187 din TFUE; 

21. remarcă intenția Comisiei de a 

propune un program specific de cercetare 

în domeniul apărării, cu un buget propriu și 

reguli proprii, în contextul următorului 

CFM; subliniază că numai statele membre 

ar trebui să pună la dispoziție resurse 

pentru un fond de apărare comună; invită 

Comisia să limiteze contribuția Uniunii la 

asistența administrativă dedicată 

programelor de cercetare și dezvoltare în 

domeniul apărării realizate și finanțate de 

către statele membre; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Amendamentul  20 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22.  salută propunerea Comisiei privind 

instituirea unui EDIDP; subliniază că 

acțiunile Uniunii de sprijinire, de 

coordonare sau de completare a acțiunilor 

statelor membre în domeniul apărării ar 

trebui să aibă obiectivul de a contribui la 

definirea treptată a unei politici de apărare 

comune, astfel cum se menționează, 

printre altele, la articolul 2 alineatul (4) 

din TFUE și, prin urmare, de a acoperi 

dezvoltarea, standardizarea, certificarea și 

întreținerea în comun, ceea ce ar conduce 

la programe de cooperare și la niveluri 

sporite de interoperabilitate; invită Comisia 

să promoveze, la o scară cât mai largă, 

noul EDIDP și, în mod deosebit, să 

încurajeze întreprinderile mici și mijlocii să 

participe la proiectele comune, 

transfrontaliere; 

22.  ia act de propunerea Comisiei 

privind instituirea unui EDIDP; subliniază 

că acțiunile Comisiei de sprijinire, de 

coordonare sau de asistență a acțiunilor 

statelor membre în domeniul apărării ar 

trebui să aibă obiectivul de a contribui la 

instituirea unei piețe eficiente de apărare 

comune, care să producă tehnologie 

militară exclusiv pentru statele membre și 

nu pentru export și, prin urmare, de a 

acoperi dezvoltarea, standardizarea, 

certificarea și întreținerea în comun, ceea 

ce ar conduce la programe de cooperare și 

la niveluri sporite de interoperabilitate; 

invită Comisia să promoveze, la o scară cât 

mai largă, ideea unui nou mecanism de 

cooperare destinat unei cooperări 

eficiente în sectorul industrial al apărării 
și, în mod deosebit, să încurajeze 

întreprinderile mici și mijlocii să participe 

la proiectele comune, transfrontaliere;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Amendamentul  21 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Comisia, Consiliul și VP/ÎR 

să participe alături de Parlamentul 

European la un dialog interinstituțional 

privind definirea treptată a unei politici de 

apărare comune; subliniază faptul că, în 

cadrul următorului CFM, ar trebui 

stabilit un veritabil buget pentru apărare 

al UE pentru toate aspectele interne ale 

PSAC și că ar trebui să fie elaborată o 

doctrină pentru punerea sa în aplicare în 

cadrul Tratatului de la Lisabona; 
subliniază necesitatea revizuirii 

mecanismului Athena, pentru extinderea 

gamei de operațiuni considerate un cost 

comun și pentru a stimula participarea la 

misiunile și operațiunile în cadrul PSAC; 

27. invită Consiliul European să 

discute public și să decidă, în 

conformitate cu articolul 42 alineatul (2) 

din Tratatul UE, care prevede un vot cu 

unanimitate, dacă să demareze sau nu 

definirea treptată a unei politici de 

apărare comune; subliniază necesitatea 

revizuirii mecanismului Athena, pentru 

extinderea gamei de operațiuni considerate 

un cost comun și pentru a stimula 

participarea la misiunile și operațiunile în 

cadrul PSAC; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. subliniază că PESCO ar trebui să se 

dezvolte în cadrul Uniunii și să beneficieze 

de sprijinul efectiv al Uniunii, cu 

respectarea deplină a competențelor 

statelor membre în domeniul apărării; își 

reînnoiește apelul privind o finanțare 

corespunzătoare a PESCO, care urmează 

să fie acordată din bugetul Uniunii; 

consideră că participarea la toate agențiile 

și organismele Uniunii care intră sub 

incidența PSAC, inclusiv Colegiul 

European de Securitate și Apărare (CESA), 

ar trebui să constituie o cerință în cadrul 

PESCO; își reînnoiește apelul privind 

clasificarea sistemului grupurilor tactice de 

luptă al UE drept un cost comun în cadrul 

mecanismului Athena revizuit; 

32. subliniază că PESCO ar trebui să se 

dezvolte în cadrul Uniunii și să beneficieze 

de sprijinul efectiv al Uniunii, cu 

respectarea deplină a competențelor 

statelor membre în domeniul apărării; 

regretă faptul că, în notificarea comună 
privind PESCO, semnată la 13 noiembrie 

2017, statele membre se angajează să 

mărească cheltuielile de apărare și să 

utilizeze resursele bugetare ale UE în 

scopuri de apărare; consideră că 

participarea la toate agențiile și 

organismele Uniunii care intră sub 

incidența PSAC, inclusiv Colegiul 

European de Securitate și Apărare (CESA), 

ar trebui să constituie o cerință în cadrul 

PESCO; își reînnoiește apelul privind 

clasificarea sistemului grupurilor tactice de 

luptă al UE drept un cost comun în cadrul 

mecanismului Athena revizuit; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. solicită înființarea unui 

comandament strategic civil-militar al UE 

cu drepturi depline în cadrul PESCO, care 

să fie compus din Capacitatea militară de 

planificare și conducere (MPCC), 

Capacitatea civilă de planificare și 

conducere (CPCC) și Direcția de 

planificare și de gestionare a crizelor 

(CMPD) pentru punerea la dispoziție a 

unei platforme pentru sprijin operațional 

integrat pe parcursul întregului ciclu de 

planificare, de la conceptul politic inițial la 

planuri detaliate; 

34. solicită înființarea unui 

comandament strategic militar al UE cu 

drepturi depline, care să fie compus din 

Capacitatea militară de planificare și 

conducere (MPCC) și Direcția de 

planificare și de gestionare a crizelor 

(CMPD) pentru punerea la dispoziție a 

unei platforme pentru sprijin operațional 

integrat pe parcursul întregului ciclu de 

planificare, de la conceptul politic inițial la 

planuri detaliate; 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. subliniază că CARD ar trebui să 

aibă la bază Cartea albă a UE pentru 

securitate și apărare și CDP și ar trebui să 

abordeze întregul spectru de capabilități în 

domeniul PSAC, în special cele din statele 

membre care participă în cadrul PESCO; 

consideră că CARD ar trebui să ofere o 

serie de propuneri concrete pentru a umple 

lacunele și să identifice cazurile în care 

acțiunea Uniunii ar fi adecvată, pentru a fi 

luate în considerare în planificarea 

bugetului UE pentru anul următor; 

subliniază necesitatea ca Comisia și AEA 

să conlucreze la elaborarea programelor de 

lucru anuale în conformitate cu 

capacitatea și posibilitățile de cercetare 

din propusul FEA; arată că AEA ar trebui 

să joace un rol distinct nu numai în 

conceperea programului, ci și în 

gestionarea proiectelor finanțate din 

fereastra pentru capabilități; 

43. subliniază că CARD ar trebui să 

aibă la bază Cartea albă a UE pentru 

securitate și apărare și CDP și ar trebui să 

abordeze întregul spectru de capabilități în 

domeniul PSAC, în special cele din statele 

membre care participă în cadrul PESCO; 

consideră că CARD ar trebui să ofere o 

serie de propuneri concrete pentru a umple 

lacunele și să identifice cazurile în care 

acțiunea Uniunii ar fi adecvată; subliniază 

necesitatea ca Comisia și AEA să 

conlucreze la elaborarea programelor de 

lucru anuale; arată că AEA ar trebui să 

joace un rol distinct nu numai în 

conceperea programului, ci și în 

gestionarea proiectelor; 

Or. en 



 

AM\1141468RO.docx  PE614.283v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

6.12.2017 A8-0351/25 

Amendamentul  25 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. salută activitățile EUNAVFOR 

Med și solicită VP/ÎR și statelor membre să 

mărească sprijinul acordat actorilor locali 

în domeniul securității de pe țărmul sudic 

al Mării Mediterane; 

50. ia act de activitățile EUNAVFOR 

Med și solicită VP/ÎR și statelor membre să 

mărească sprijinul acordat actorilor locali 

în domeniul securității de pe țărmul sudic 

al Mării Mediterane și solicită respectarea 

cu strictețe a dreptului umanitar 

internațional și a dreptului internațional 

în materie de drepturile omului, în special 

atunci când cooperează cu paza de coastă 

din Libia și cu alți actori din Libia; 

Or. en 

 

 


