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5.12.2018 A8-0392/20 

Amendamentul  20 

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 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că, în ciuda importanței 

lor, puterea necoercitivă și întărirea 

instituțiilor nu pot fi suficiente, ele singure, 

pentru a exercita o influență într-o lume în 

care raporturile de forță și puterea 

coercitivă sunt tot mai semnificative; 

consideră că eficacitatea politicii externe a 

UE va depinde în cele din urmă, în mare 

măsură, de o combinație eficace de 

instrumente de putere coercitive și 

necoercitive, incluzând dialogul deschis, de 

capacitatea acesteia de a constitui un 

exemplu și de resursele și capacitățile care 

o sprijină, inclusiv resurse financiare 

adecvate, un multilateralism eficace, o 

combinație de putere necoercitivă și putere 

coercitivă convingătoare, gruparea 

capabilităților militare și disponibilitatea 

statelor membre de a ceda autoritatea 

decizională în acest context, precum și de a 

colabora cu NATO și cu alte țări care 

împărtășesc aceeași viziune; 

24. consideră că, în ciuda importanței 

lor, puterea necoercitivă și întărirea 

instituțiilor nu pot fi suficiente, ele singure, 

pentru a exercita o influență într-o lume în 

care raporturile de forță și puterea 

coercitivă sunt tot mai semnificative; 

consideră că eficacitatea politicii externe a 

UE va depinde în cele din urmă, în mare 

măsură, de o combinație eficace de 

instrumente de putere coercitive și 

necoercitive, incluzând dialogul deschis, de 

capacitatea acesteia de a constitui un 

exemplu fără vasta birocrație a SEAE, un 

multilateralism eficace, o combinație de 

putere necoercitivă și putere coercitivă 

convingătoare și disponibilitatea statelor 

membre de a coordona autoritatea 

decizională în acest context, precum și de a 

colabora cu NATO și cu alte țări care 

împărtășesc aceeași viziune; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Amendamentul  21 

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 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că elaborarea unor noi 

formate, cum ar fi un Consiliu de 

Securitate al UE, susținute de cancelarul 

Merkel și de președintele Macron, și a 

unor noi mijloace de coordonare mai 

strânsă în cadrul UE, precum și cu 

autoritățile internaționale, ar putea înlesni 

un proces decizional mai eficient pentru 

PESC; consideră că, odată cu crearea unor 

astfel de structuri, ar trebui instituite 

mecanisme pentru a asigura controlul 

democratic al acestora; 

27. subliniază că elaborarea unor noi 

formate, cum ar fi un Consiliu de 

Securitate al UE, și a unor noi mijloace de 

coordonare mai strânsă în cadrul UE, 

precum și cu autoritățile internaționale, ar 

putea înlesni un proces decizional mai 

eficient pentru PESC; consideră că, odată 

cu crearea unor astfel de structuri, ar trebui 

instituite mecanisme pentru a asigura 

controlul democratic al acestora, cu 

deciziile luate de statele membre în 

temeiul regulii unanimității și cu avizul 

conform al parlamentelor naționale; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Amendamentul  22 

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 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. sprijină organizarea unei dezbateri 

în cadrul UE privind noi formate, 

incluzând propunerea formulată de 

președintele Comisiei, dl Juncker, în 

discursul său privind Starea Uniunii din 

12 septembrie 2018, de a trece la votul cu 

majoritate calificată (VMC) în domenii 

specifice ale PESC, în care, în prezent, 

tratatele impun unanimitate, în special în 

chestiunile legate de drepturile omului, de 

sancțiuni și de misiuni civile; încurajează 

statele membre să examineze mijloace 

prin care acestea pot să acționeze mai 

eficace în contextul PESC și al PSAC; 

consideră că utilizarea VMC ar permite 

UE să acționeze mai ferm, mai rapid și 

mai eficace; invită Consiliul European să 

preia această inițiativă prin utilizarea 

clauzei-pasarelă [articolul 31 alineatul (3) 

din TUE]; încurajează Consiliul 

European să ia în considerare extinderea 

VMC la alte domenii ale PESC, ca parte a 

unei dezbateri mai largi privind utilizarea 

votului majoritar pentru politicile UE; 

recunoaște necesitatea de a căuta soluții 

creative pentru cooperarea viitoare dintre 

Uniunea Europeană și Regatul Unit în 

domeniul PESC și PSAC, ținând seama 

de principiile stabilite în rezoluția sa din 

14 martie 2018 referitoare la cadrul 

viitoarelor relații dintre UE și Regatul 

eliminat 
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Unit; 

Or. en 

 

 


