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5.12.2018 A8-0392/11 

Amendamentul  11 

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 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. invită SEAE să formeze „coaliții 

formate în jurul unor probleme specifice” 

cu țări care împărtășesc aceeași viziune, 

pentru a promova o ordine internațional 

bazată pe norme, multilateralismul și 

comerțul liber și echitabil, precum și să 

urmărească soluții de cooperare la 

încercările globale, inclusiv la echilibrul 

de putere care este în curs de schimbare; 

invită SEAE să colaboreze cu puterile 

emergente în ceea ce privește furnizarea 

de bunuri publice globale, cum ar fi pacea 

și securitatea, inclusiv prin cooperarea cu 

privire la operațiunile de prevenire și 

gestionare a crizelor din întreaga lume, 

prin atenuarea schimbărilor climatice, 

inclusiv gestionarea sustenabilă a 

resurselor naturale, a apei și aerului 

curate și a pământului nepoluat, precum 

și în ce privește apărarea și promovarea 

drepturilor omului și a stabilității 

financiare; reamintește importanța 

relațiilor interparlamentare în vederea 

sprijinirii acestor obiective; 

eliminat 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Amendamentul  12 

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 11 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. condamnă utilizarea repetată de 

către Rusia a dreptului său de veto în 

cadrul Consiliului de Securitate al ONU 

și consideră că acest lucru subminează 

eforturile internaționale de pace și de 

soluționare a conflictelor; constată că 

blocajele din cadrul Consiliului de 

Securitate al Organizației Națiunilor Unite 

împiedică acțiunea comunității 

internaționale și soluționarea crizelor; 

solicită încă o dată statelor membre să 

susțină o reformă a componenței și a 

funcționării sale; subliniază că UE este 

hotărâtă să întărească rolul internațional 

al ONU; 

11. constată că blocajele din cadrul 

Consiliului de Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite împiedică acțiunea 

comunității internaționale și soluționarea 

crizelor; solicită încă o dată statelor 

membre să susțină o reformă a 

componenței și a funcționării sale; 

subliniază că UE este hotărâtă să coopereze 

cu ONU; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Amendamentul  13 

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 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. ia act de faptul că UE a jucat un rol 

important în de-escaladarea și 

soluționarea crizelor de politică 

externă, și anume atunci când unele 

state membre au preluat inițiativa sub 

egida Uniunii în ansamblul său, cum 

ar fi în cadrul negocierilor în 

formatul Normandia sau în formatul 

UE3 + 3 cu Iranul; consideră că, 

urmărind intensificarea cooperării 

în materie de securitate și de 

apărare pe termen lung, crearea, 

atunci când este cazul, a unor 

coaliții ad-hoc de state membre care 

pot interveni rapid pentru a face 

față crizelor internaționale ar putea 

face ca acțiunea externă a UE să fie 

mai flexibilă și mai receptivă pe 

termen scurt în răspunsul la 

situațiile schimbătoare, reducând 

presiunea de a atinge un consens 

universal între statele membre; 

 

12. ia act de faptul că UE a jucat un rol 

important în de-escaladarea și soluționarea 

crizelor de politică externă, și anume atunci 

când unele state membre au preluat 

inițiativa sub egida Uniunii în ansamblul 

său, cum ar fi în cadrul negocierilor în 

formatul Normandia sau în formatul UE3 

+ 3 cu Iranul; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Amendamentul  14 

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 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. înțelege că proximitatea 

amenințărilor determină prioritățile 

politice; invită, cu toate acestea, toate 

statele membre să respecte principiul 

solidarității consacrat în tratate (articolul 

80 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene) și să ia măsurile 

necesare pentru a răspunde în comun la 

criza migrației, la fel cum toate statele 

membre au reacționat cu solidaritate la 

provocările pe care le reprezintă o Rusie 

sigură pe ea și China în chestiuni 

economice și de securitate; consideră, de 

asemenea, că crizele actuale au testat 

dorința statelor membre de a coopera mai 

eficient pentru abordarea încercărilor 

comune; solicită mai mult ajutor umanitar 

și o mai mare asistență pentru populațiile 

afectate de conflicte; 

14. înțelege că proximitatea 

amenințărilor determină prioritățile 

politice; consideră, de asemenea, că crizele 

actuale au testat dorința statelor membre de 

a coopera mai eficient pentru abordarea 

încercărilor comune; solicită mai mult 

ajutor umanitar și o mai mare asistență 

pentru populațiile afectate de conflicte; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Amendamentul  15 

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 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. constată că securitatea internă și cea 

externă sunt din ce în ce mai 

interconectate; evidențiază necesitatea de a 

întări reziliența internă a UE la ingerințele 

externe și de a formula o strategie comună 

cu partenerii internaționali, în ceea ce 

privește protejarea atât a infrastructurii 

esențiale, cât și a instituțiilor fundamentale 

și a simbolurilor distinctive ale 

democrațiilor noastre; sprijină Comisia și 

VP/ÎR în îmbunătățirea în continuare a 

rezilienței UE, ca parte a unei strategii de 

reducere a riscurilor, la atacurile teroriste, 

în special la terorismul jihadist, care 

reprezintă una dintre principalele încercări 

cu care se confruntă în prezent siguranța 

publică în UE, la radicalizare, la migrația 

ilegală, la utilizarea repetată a armelor 

chimice, la propagandă, la campaniile de 

dezinformare online și offline, la 

încercările Rusiei de a efectua atacuri 

cibernetice și a interveni în campaniile 

electorale și în campaniile pentru 

referendumuri, precum și la alte amenințări 

hibride, toate necesitând acțiuni de 

contracarare rapide, hotărâte și coordonate; 

consideră că ar trebui să fie adoptate toate 

măsurile posibile pentru a evita orice 

ingerință în alegerile pentru Parlamentul 

European din 2019; 

15. constată că securitatea internă și cea 

externă sunt din ce în ce mai 

interconectate; evidențiază necesitatea de a 

întări reziliența internă a UE la ingerințele 

externe și de a formula o strategie comună 

cu partenerii internaționali, în ceea ce 

privește protejarea atât a infrastructurii 

esențiale, cât și a instituțiilor fundamentale 

și a simbolurilor distinctive ale 

democrațiilor noastre; sprijină Comisia și 

VP/ÎR în îmbunătățirea în continuare a 

rezilienței UE, ca parte a unei strategii de 

reducere a riscurilor, la atacurile teroriste, 

în special la terorismul jihadist, care 

reprezintă una dintre principalele încercări 

cu care se confruntă în prezent siguranța 

publică în UE, la radicalizare, la migrația 

ilegală, la utilizarea repetată a armelor 

chimice, la propagandă, la campaniile de 

dezinformare online și offline, la 

încercările de a efectua atacuri cibernetice 

și a interveni în campaniile electorale și în 

campaniile pentru referendumuri, precum 

și la alte amenințări hibride, toate 

necesitând acțiuni de contracarare rapide, 

hotărâte și coordonate; consideră că ar 

trebui să fie adoptate toate măsurile 

posibile pentru a evita orice ingerință în 

alegerile pentru Parlamentul European din 

2019; 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Amendamentul  16 

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 16 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. pune în evidență faptul că 

parteneriatul transatlantic se confruntă cu 

un număr semnificativ de încercări și 

perturbări pe termen scurt, dar că acesta 

rămâne indispensabil pentru securitatea și 

prosperitatea de ambele părți ale 

Atlanticului; regretă retragerea progresivă 

a SUA din ordinea mondială multilaterală 

bazată pe norme și anume retragerea sa 

din Acordul de la Paris, din JCPOA, din 

Acordul de parteneriat transpacific (TPP) 

și din Consiliul ONU pentru Drepturile 

Omului, oprirea finanțării pentru 

UNRWA și pentru diverse agenții ale 

ONU și foruri multilaterale, precum și 

pentru operațiunile de menținere a păcii, 

și atacurile sale asupra Curții Penale 

Internaționale (CPI); invită UE să dea 

dovadă de unitate, fermitate și 

proporționalitate în răspunsurile sale la 

astfel de decizii, să își reafirme sprijinul 

deplin pentru JCPOA, să asigure rezultate 

economice tangibile cu Iranul și să 

protejeze întreprinderile europene care 

investesc în Iran împotriva sancțiunilor 

impuse de SUA; în plus, solicită UE să își 

intensifice eforturile privind diplomația în 

domeniul schimbărilor climatice și să 

includă aderarea la Acordul de la Paris în 

orice acord comercial și de investiții; 

16. pune în evidență faptul că 

parteneriatul transatlantic se confruntă cu 

un număr semnificativ de încercări și 

perturbări pe termen scurt, dar că acesta 

rămâne indispensabil pentru securitatea și 

prosperitatea de ambele părți ale 

Atlanticului; subliniază faptul că UE își 

reafirmă sprijinul deplin pentru JCPOA ca 

să asigure rezultate economice tangibile cu 

Iranul și să protejeze întreprinderile 

europene care investesc în Iran împotriva 

sancțiunilor impuse de SUA; 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Amendamentul  17 

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 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. reiterează angajamentul UE de a 

sprijini pentru suveranitatea, independența 

și integritatea teritorială a partenerilor săi; 

subliniază necesitatea de a aborda toate 

conflictele înghețate în conformitate cu 

dreptul, normele și principiile 

internaționale, de a crește sprijinul acordat 

rezidenților afectați de conflict, persoanelor 

strămutate în interiorul țării (PSI) și 

refugiaților și de a contracara încercările de 

destabilizare provenite din țările terțe, în 

special din Rusia; își reafirmă 

condamnarea anexării ilegale de către 

Rusia a Crimeii și a intervenției militare a 

acesteia în estul Ucrainei; solicită să se 

depună eforturi susținute pentru a asigura 

punerea în aplicare a acordurilor de la 

Minsk și solicită ca sancțiunile UE 

împotriva Rusiei să fie prelungite până 

când aceasta respectă acordurile de la 

Minsk; condamnă, de asemenea, 

continuarea militarizării și deteriorarea 

securității și a situației umanitare din 

teritoriile georgiene ocupate Abhazia și 

Țhinvali/Osetia de Sud și invită Rusia să 

își îndeplinească obligațiile care îi revin 

în temeiul Acordului de încetare a focului 

din 2008 mediat de UE; 

19. reiterează angajamentul UE de a 

sprijini pentru suveranitatea, independența 

și integritatea teritorială a partenerilor săi; 

subliniază necesitatea de a aborda toate 

conflictele înghețate în conformitate cu 

dreptul, normele și principiile 

internaționale, de a crește sprijinul acordat 

rezidenților afectați de conflict, persoanelor 

strămutate în interiorul țării (PSI) și 

refugiaților și de a contracara încercările de 

destabilizare provenite din țările terțe; 

solicită să se depună eforturi susținute 

pentru a asigura punerea în aplicare a 

acordurilor de la Minsk și solicită UE să 

stabilizeze relațiile diplomatice și 

economice cu Rusia, prin încetarea 

sancțiunilor; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Amendamentul  18 

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 21 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază că UE trebuie să joace 

un rol principal în Orientul Mijlociu și în 

Golful Persic, prin intermediul puterii sale 

necoercitive decisive și prin deplina punere 

în aplicare a tuturor acordurilor de asociere 

existente; regretă profund decizia luată de 

guvernul SUA de a muta ambasada 

americană din Israel de la Tel Aviv la 

Ierusalim; solicită ca UE să fie o forță 

motrice în procesul de redresare a unui 

proces de pace real în Orientul Mijlociu, 

care să vizeze o soluție bazată pe 

coexistența a două state; reafirmă 

întâietatea procesului de la Geneva condus 

de ONU în vederea soluționării conflictului 

din Siria, în conformitate cu Rezoluția 

2254 a Consiliului de Securitate al ONU; 

condamnă sprijinul Rusiei și al Iranului 

pentru regimul Assad, crimele de război și 

crimele împotriva umanității comise de 

acesta și solicită UE și statelor sale 

membre să depună toate eforturile pentru a 

pune capăt crimelor împotriva poporului 

sirian și, mai presus de toate, utilizării 

armelor chimice împotriva acestuia; 

21. subliniază că UE trebuie să joace 

un rol principal în Orientul Mijlociu și în 

Golful Persic, prin intermediul puterii sale 

necoercitive decisive și prin deplina punere 

în aplicare a tuturor acordurilor de asociere 

existente; evidențiază faptul că UE vizează 

o soluție bazată pe coexistența a două state; 

reafirmă întâietatea procesului de la 

Geneva condus de ONU în vederea 

soluționării conflictului din Siria, în 

conformitate cu Rezoluția 2254 a 

Consiliului de Securitate al ONU; 

condamnă orice sprijin pentru principalele 

facțiuni beligerante din Siria și crimele de 

război și crimele împotriva umanității 

comise de acestea și solicită UE și statelor 

sale membre să depună toate eforturile 

pentru a pune capăt crimelor împotriva 

poporului sirian și, mai presus de toate, 

utilizării armelor chimice împotriva 

acestuia; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Amendamentul  19 

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 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. în urma recentelor alegeri 

prezidențiale și parlamentare din regiune, 

își reafirmă angajamentul de a continua 

edificarea unor relații puternice cu țările 

Americii Latine, promovând apărarea 

democrației, statul de drept și drepturile 

omului ca piatră de temelie pentru o 

integrare și o cooperare mai aprofundată; 

își exprimă profunda îngrijorare cu privire 

la lipsa de respect pentru democrație, 

drepturile omului și statul de drept în Cuba, 

Nicaragua și Venezuela; ia act cu 

îngrijorare de rezultatele alegerilor din 

Brazilia și își exprimă speranța că noul 

guvern va respecta orientarea 

democratică și statul de drept; salută 

eforturile depuse de toate părțile în cauză 

în cadrul procesului de pace din Columbia; 

își reafirmă sprijinul deplin pentru acest 

proces de pace și pentru punerea sa 

efectivă în aplicare; 

23. în urma recentelor alegeri 

prezidențiale și parlamentare din regiune, 

își reafirmă angajamentul de a continua 

edificarea unor relații puternice cu țările 

Americii Latine, promovând apărarea 

democrației, statul de drept și drepturile 

omului ca piatră de temelie pentru o 

integrare și o cooperare mai aprofundată; 

își exprimă profunda îngrijorare cu privire 

la lipsa de respect pentru democrație, 

drepturile omului și statul de drept în Cuba, 

Nicaragua și Venezuela; ia act de 

rezultatele alegerilor din Brazilia; salută 

eforturile depuse de toate părțile în cauză 

în cadrul procesului de pace din Columbia; 

își reafirmă sprijinul deplin pentru acest 

proces de pace și pentru punerea sa 

efectivă în aplicare; 

Or. en 

 

 


