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7.3.2018 A8-0048/160 

Amendamentul  160 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 96 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

96. recomandă înființarea unui Fond 

european intern pentru democrație, care 

să acorde un sprijin consolidat societății 

civile și ONG-urilor ce activează în 

domeniile democrației și drepturilor 

omului, urmând să fie gestionat de către 

Comisie; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Amendamentul  161 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 105 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

105. subliniază că fondurile destinate 

acțiunii externe ar trebui majorate 

substanțial pentru ca Uniunea să își poată 

îndeplini rolul în cadrul strategiei sale 

globale și al politicilor sale în materie de 

extindere, vecinătate și dezvoltare, precum 

și în gestionarea situațiilor de urgență; se 

așteaptă ca următorul CFM să reflecte 

nevoile fără precedent ale țărilor din 

vecinătatea sudică și estică care se 

confruntă cu conflicte și consecințele 

provocărilor reprezentate de migrație și 

refugiați; solicită să fie alocate credite 

mai mari pentru a aborda nevoia tot mai 

acută de ajutor umanitar apărută ca 

urmare a catastrofelor naturale și 

provocate de om, evitând orice decalaj 

între angajamente și plăți; consideră că 

este necesar ca Uniunea să majoreze 

finanțarea destinată Agenției ONU de 

Ajutorare și Lucrări pentru Refugiații 

Palestinieni din Orientul Apropiat 

(UNRWA); 

105. subliniază că fondurile destinate 

acțiunii externe ar trebui reduse și că 

economiile generate în acest mod ar 

trebui să fie restituite statelor membre, 

având în vedere faptul că politicile 

externe reprezintă un domeniu de 
competență rezervat statelor-națiuni; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Amendamentul  162 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 113 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

113. consideră că următorul CFM 

trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării; așteaptă propunerile 

legislative corespunzătoare, în urma 

anunțurilor făcute de Comisie în acest 

domeniu, inclusiv un program european 

de cercetare specific în domeniul apărării 

și un program de dezvoltare industrială 

care să fie completate de investițiile 

statelor membre în echipamente 

colaborative; își reafirmă, în acest 

context, convingerea fermă că prioritățile 

politice suplimentare ar trebui să fie 

însoțite de mijloace financiare 

suplimentare; reamintește că 

intensificarea cooperării în domeniul 

apărării, punerea în comun a cercetării și 

a echipamentelor și eliminarea 

suprapunerilor vor consolida autonomia 

strategică și competitivitatea industriei 

europene a apărării și vor duce la 

creșterea semnificativă a eficienței, 

câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an;  

113. consideră că următorul CFM nu 

trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării, întrucât acest proiect 

a fost respins în mod repetat de către 

cetățeni; subliniază că, în cazul în care 

Comisia ar decide să promoveze totuși un 

astfel de proiect, ar trebui să se organizeze 

referendumuri privind punerea sa în 

aplicare în fiecare țară participantă; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Amendamentul  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 114 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

114. în contextul acordării unei atenții 

sporite securității și apărării în cadrul 

Uniunii, solicită o reevaluare a tuturor 

cheltuielilor în materie de securitate 

externă; așteaptă cu interes în special o 

reformă a mecanismului Athena și a 

Instrumentului financiar pentru pace în 

Africa după includerea în buget a FED; 

salută angajamentele asumate recent de 

statele membre în cadrul cooperării 

structurate permanente și solicită 

Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (VP/ÎR) și 

Comisiei să ofere clarificări cu privire la 

finanțarea sa viitoare; solicită un program 

ulterior Instrumentului care contribuie la 

stabilitate și pace care să se axeze pe 

reacția în situații de criză și pe 

consolidarea capacităților pentru 

securitate și dezvoltare, găsind, în același 

timp, o soluție solidă din punct de vedere 

juridic pentru consolidarea capacităților 

militare; 

114. în contextul acordării unei atenții 

sporite securității și apărării în cadrul 

Uniunii, solicită o reevaluare a tuturor 

cheltuielilor în materie de securitate 

externă; așteaptă cu interes în special o 

reformă a mecanismului Athena și a 

Instrumentului financiar pentru pace în 

Africa după includerea în buget a FED; 

salută angajamentele asumate recent de 

statele membre în cadrul cooperării 

structurate permanente și solicită 

Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (VP/ÎR) și 

Comisiei să ofere clarificări cu privire la 

finanțarea sa viitoare; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Amendamentul  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 116 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

116. consideră că o administrație publică 

puternică, eficientă și de calitate este 

indispensabilă pentru realizarea politicilor 

Uniunii și pentru restabilirea încrederii și 

consolidarea dialogului cu organizațiile 

societății civile și cu cetățenii la toate 

nivelurile; subliniază, în acest sens, rolul 

pe care îl joacă instituțiile constituite din 

membri aleși în mod democratic; 

reamintește că, potrivit Curții de Conturi, 

instituțiile, organismele și agențiile UE au 

pus în aplicare reducerea cu 5 % a 

personalului, prevăzută în schemele lor de 

personal; consideră că acestea nu ar trebui 

să fie supuse unei alte reduceri orizontale 

similare; își exprimă opoziția puternică 

față de recrearea așa-zisului fond de 

redistribuire pentru agenții; 

116. consideră că o administrație publică 

puternică, eficientă și de calitate este 

indispensabilă pentru realizarea politicilor 

Uniunii și pentru restabilirea încrederii și 

consolidarea dialogului cu organizațiile 

societății civile și cu cetățenii la toate 

nivelurile; subliniază, în acest sens, rolul 

pe care îl joacă instituțiile constituite din 

membri aleși în mod democratic; 

reamintește că, potrivit Curții de Conturi, 

instituțiile, organismele și agențiile UE au 

pus în aplicare reducerea cu 5 % a 

personalului, prevăzută în schemele lor de 

personal; consideră că acestea nu ar trebui 

să fie supuse unei alte reduceri orizontale 

similare;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Amendamentul  165 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 117 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  117a. subliniază necesitatea de a efectua 

un audit detaliat al tuturor agențiilor 

pentru a evalua utilitatea și costurile pe 

care le implică funcționarea lor; constată, 

de exemplu, că costurile asociate 

activității desfășurate de Agenția pentru 

Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene în 2015 au fost de 

21 229 000 EUR, fără să se fi precizat că 

îndeplinirea mandatului acestei agenții 

necesită astfel de sume de bani; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Amendamentul  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 118 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

118. consideră că instituțiile și 

organismele UE ar trebui să respecte atât 

un echilibru geografic, cât și un echilibru 

de gen; 

118. consideră că instituțiile și 

organismele UE ar trebui să respecte atât 

un echilibru geografic, cât și un echilibru 

de gen, câtă vreme prin eforturile de 

realizare a acestor obiective nu se reduce 

importanța meritului și a competențelor; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Amendamentul  167 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 119 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

119. solicită Comisiei să propună un 

mecanism prin care statele membre care 

nu respectă valorile consacrate la 

articolul 2 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE) să poată suporta 

consecințe financiare; avertizează totuși 

că beneficiarii finali ai bugetului Uniunii 

nu pot fi în niciun caz afectați de 

încălcări ale normelor de care nu sunt 

responsabili; este convins, prin urmare, 

că bugetul Uniunii nu reprezintă 

instrumentul potrivit pentru a aborda 

nerespectarea articolului 2 din TUE și că 

orice eventuale consecințe financiare ar 

trebui să fie suportate de statul membru în 

cauză în mod independent de execuția 

bugetară; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Amendamentul  168 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 130 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

130. consideră că cerința de 

unanimitate pentru adoptarea 

Regulamentului privind CFM reprezintă 

un adevărat obstacol în proces; solicită, în 

acest sens, Consiliului European să 

activeze clauza-pasarelă prevăzută la 

articolul 312 alineatul (2) din TFUE 

pentru a permite adoptarea 
Regulamentului privind CFM cu 

majoritate calificată; reamintește, în plus, 

că, pentru a aplica procedura legislativă 

ordinară, poate fi utilizată și clauza-

pasarelă generală prevăzută la articolul 

48 alineatul (7) din TUE; subliniază că o 

trecere la o majoritate calificată care să 

voteze pentru adoptarea Regulamentului 

privind CFM ar fi aliniată la procesul 

decizional utilizat, practic, pentru 

adoptarea tuturor programelor UE 

multianuale, precum și pentru procedura 

anuală de adoptare a bugetului UE; 

130. remarcă faptul că fiecare stat 

membru ar trebui să aibă un cuvânt de 

spus în cadrul procesului de adoptare a 

Regulamentului privind CFM; ia act de 

faptul că Regulamentul privind CFM 
rămâne, în principiu, singurul program 

multianual adoptat în urma unei 

proceduri în care fiecare voce contează; 

subliniază, în acest context, caracterul 

unic al Regulamentului privind CFM; 

reamintește că trăsăturile sale distinctive 

sunt legate de importanța sa extremă, de 

perspectivele pe termen lung pe care se 

bazează și de sfera sa foarte amplă de 

cuprindere; consideră că, având în vedere 

aceste considerente, cerința privind 

unanimitatea rămâne absolut necesară; 

Or. en 

 

 


