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5.12.2018 A8-0392/1 

Amendamentul  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât mondializarea a crescut 

interdependența, deciziile luate la Beijing 

sau la Washington având un impact direct 

asupra vieților noastre; întrucât, la rândul 

său, interdependența a dus la informarea 

opiniei publice mondiale cu privire la 

necesitatea unor soluții transnaționale 

pentru problemele transnaționale și a unor 

organizații multilaterale eficace pentru a 

îmbunătăți guvernarea la nivel mondial; 

G. întrucât mondializarea a crescut 

interdependența; întrucât, la rândul său, 

interdependența a contribuit la informarea 

opiniei publice mondiale în ceea ce 

privește necesitatea cooperării 

transnaționale pentru a aborda problemele 

transnaționale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Amendamentul  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul J 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

J. întrucât unele democrații 

occidentale au devenit mai vulnerabile, 

mai protecționiste și mai orientate spre 

interior și pendulează spre extreme într-o 

perioadă în care cooperarea multilaterală 

este singura modalitate de a răspunde în 

mod eficient încercărilor la nivel mondial; 

întrucât unele puteri cum ar fi China sau 

Rusia caută să umple acest spațiu gol și 

încearcă să conteste, mai degrabă decât să 

accepte, guvernarea globală existentă 

bazată pe dreptul internațional; întrucât 

aceste din urmă state abordează în mod 

diferit cooperarea pentru dezvoltare care 

nu este legată de îmbunătățirile aduse 

statului de drept sau de alte reforme 

democratice;  

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Amendamentul  3 

Harald Vilimsky 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul K 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât Planul comun de acțiune 

cuprinzător (JCPOA) cu Iranul este o 

realizare multilaterală semnificativă pe 

calea către un Orient Mijlociu stabil și 

pașnic; întrucât decizia Președintelui 

Trump de retragere din Acordul nuclear 

cu Iranul și de impunere de sancțiuni 

secundare asupra întreprinderilor 

europene care desfășoară activități 

comerciale legitime cu Iranul este 

profund regretabilă și subminează 

suveranitatea economică europeană, 

evidențiind, astfel, dependența 

problematică a Europei de sistemul de 

tranzacționare în dolari; întrucât UE și 

statele sale membre și-au reafirmat 

angajamentul față de JCPOA și au adoptat 

măsuri pentru a proteja interesele 

economice europene legitime;  

K. întrucât Planul comun de acțiune 

cuprinzător (JCPOA) cu Iranul este o 

realizare multilaterală semnificativă pe 

calea către un Orient Mijlociu stabil și 

pașnic; întrucât UE și statele sale membre 

și-au reafirmat angajamentul față de 

JCPOA și au adoptat măsuri pentru a 

proteja interesele economice europene 

legitime; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Amendamentul  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât Statul Islamic, rețeaua Al-

Qaida și alte organizații teroriste 

internaționale reprezintă în continuare o 

amenințare semnificativă pentru Europa și 

pentru națiunile lumii;  

L. întrucât Statul Islamic, rețeaua Al-

Qaida și alte organizații teroriste 

internaționale reprezintă în continuare o 

amenințare semnificativă pentru Europa și 

pentru națiunile lumii; întrucât islamul 

politic și organizațiile asociate acestuia 

reprezintă una dintre cele mai mari 

amenințări la adresa Europei și a 

valorilor sale democratice; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Amendamentul  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul M 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

M. întrucât securitatea europeană are la 

bază ambiția unei autonomii strategice 

comune, subliniată în cadrul Strategiei 

globale a Uniunii; întrucât o politică 

externă comună ambițioasă, credibilă și 

eficace trebuie să fie sprijinită prin 

resurse financiare și mijloace adecvate și 

trebuie să se bazeze pe o abordare 

coerentă, oportună și consecventă din 

partea statelor membre ale UE;  

M. întrucât securitatea europeană are la 

bază ambiția unei autonomii strategice 

comune, subliniată în cadrul Strategiei 

globale a Uniunii; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Amendamentul  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că este timpul ca 

Uniunea Europeană să își ia destinul în 

mâinile sale; consideră că UE ar trebui să 

își asume rolul de putere politică și 

economică suverană deplină în relațiile 

internaționale, care contribuie la 

soluționarea conflictelor din întreaga 

lume și influențează guvernarea la nivel 

mondial; subliniază, prin urmare, că este 

necesară o politică externă și de securitate 

comună veritabilă, bazată pe autonomie 

strategică și pe integrarea acesteia, 

inclusiv în ceea ce privește capacitățile, în 

domeniul industriei și al operațiunilor, 

pentru a promova interesele noastre 

comune, precum și principiile și valorile 

noastre;  

1. consideră că UE ar trebui să își 

asume rolul de putere politică și economică 

deplină în relațiile internaționale; 

subliniază, prin urmare, că este necesară o 

politică externă și de securitate comună 

veritabilă pentru a promova interesele 

comune ale statelor membre; subliniază că 

rolul de lider al Europei în contextul 

mondial poate fi consolidat numai prin 

definirea unor obiective comune la nivelul 

statelor membre, respectându-se întreaga 

serie de nevoi sociale și economice; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Amendamentul  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 

2. este convins că niciun stat membru 

al UE nu poate răspunde, de unul singur, în 

mod eficace, provocărilor mondiale 

actuale; consideră că, unindu-și forțele în 

cadrul UE, statele membre pot exercita o 

influență pe plan mondial pe care nu ar 

putea-o deține altfel; are convingerea că 28 

de state membre care colaborează pentru a 

găsi poziții coerente și unite, reprezentând 

500 de milioane de cetățeni, au un efect de 

levier mai puternic în negocierile 

internaționale, în promovarea drepturilor 

omului și a răspunderii și în instituirea unor 

reglementări și standarde internaționale 

politice, democratice, ecologice, sociale și 

economice; în plus, consideră că, sub 

protecția modelului social al UE, 

mondializarea poate reprezenta o 

oportunitate pentru cetățenii UE, și nu o 

amenințare, iar acest lucru trebuie să fie 

comunicat în mod clar și pozitiv de către 

liderii europeni și naționali; 

2. este convins că niciun stat membru 

al UE nu poate răspunde, de unul singur, în 

mod eficace, provocărilor mondiale 

actuale; consideră că, unindu-și forțele în 

cadrul UE, statele membre pot exercita o 

influență pe plan mondial pe care nu ar 

putea-o deține altfel; are convingerea că 28 

de state membre care colaborează pentru a 

găsi poziții coerente și unite, reprezentând 

500 de milioane de cetățeni, au un efect de 

levier mai puternic în negocierile 

internaționale, în promovarea drepturilor 

omului și a răspunderii și în instituirea unor 

reglementări și standarde internaționale 

politice, democratice, ecologice, sociale și 

economice;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Amendamentul  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă faptul că prea adesea, 

statele membre acordă prioritate 

intereselor naționale, indiferent de 

posibilele consecințe la nivel european, 

subminând astfel eficacitatea, coerența și 

eficiența UE și, prin urmare, 

credibilitatea acesteia ca actor mondial; 

solicită o mai bună împărțire a 

responsabilităților, o mai mare solidaritate 

și o mai bună coordonare între UE și 

statele membre; reamintește că este necesar 

ca politicile externe ale Uniunii să fie 

coerente, atât între ele, cât și cu alte politici 

cu dimensiune externă, precum și ca 

acestea să fie coordonate cu partenerii 

externi; consideră că o bună cooperare 

între statele membre este esențială pentru a 

proteja democrația, valorile noastre 

comune, libertatea și standardele noastre 

sociale și de mediu; subliniază necesitatea 

de a extinde cooperarea dintre statele 

membre, țările partenere și organizațiile 

internaționale;  

3. subliniază faptul că statele membre 

sunt în măsură să își definească propria 

politică externă și că acest lucru nu ar 

trebui considerat o amenințare, ci o 

oportunitate de a soluționa crizele 

diplomatice și de a îmbunătăți relațiile 

diplomatice și economice dintre UE și 

țările terțe; solicită o mai bună împărțire a 

responsabilităților, o mai mare solidaritate 

și o mai bună coordonare între UE și 

statele membre; reamintește că este necesar 

ca politicile externe ale Uniunii să fie 

coerente, atât între ele, cât și cu alte politici 

cu dimensiune externă, precum și ca 

acestea să fie coordonate cu partenerii 

externi; consideră că o bună cooperare 

între statele membre este esențială pentru a 

proteja democrația, libertatea și standardele 

noastre sociale și de mediu; subliniază 

necesitatea de a extinde cooperarea dintre 

statele membre, țările partenere și 

organizațiile internaționale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Amendamentul  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 – liniuța 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – un angajament în favoarea 

multilateralismului și a dreptului 

internațional bazat pe norme, cu sprijinul 

sistemului ONU și al organizațiilor 

regionale precum OSCE; 

– o bună cooperare cu sistemului 

ONU și al organizațiilor regionale precum 

OSCE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Amendamentul  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. solicită să fie puse la dispoziție 

resurse financiare suficiente pentru 

acțiunea externă a UE în cadrul 

următorului cadru financiar multianual 

(CFM) (2021-2027), iar UE să își 

concentreze resursele pe prioritățile 

strategice; reamintește rolul important al 

instrumentelor financiare externe ale UE 

în promovarea intereselor de politică 

externă ale UE; subliniază importanța 

întăririi coerenței, a eficacității, a 

capacității de reacție și a flexibilității 

instrumentelor de finanțare externă; 

subliniază necesitatea de a implica în mod 

adecvat Parlamentul în controlul și 

coordonarea strategică ale 

instrumentelor; consideră că încercările 

din ce în ce mai importante din 

vecinătatea și din afara UE necesită 

credite mult mai mari pentru acțiuni 

externe și o întărire considerabilă a 

misiunilor PSAC;  

eliminat 

Or. en 

 

 


