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Propunere de recomandare
Considerentul K

Propunerea de recomandare Amendamentul

K. întrucât acțiunea externă a UE nu 
trebuie folosită ca „gestionare a 
migrației”, iar toate eforturile de a 
coopera cu țări terțe trebuie să fie însoțite 
de îmbunătățirea situației drepturilor 
omului în aceste țări;

K. întrucât acțiunea externă a UE nu 
ar trebui să existe, deoarece doar statele 
dețin competența– recunoscută de dreptul 
internațional – de a face uz de forță și 
deoarece doar statele sunt membre ale 
Organizației Națiunilor Unite, care este 
singurul organism legitim însărcinat cu 
protecția păcii și securității 
internaționale; întrucât nici UE, nici 
partenerul său strategic NATO nu au 
dreptul de a face uz de forță în mod 
unilateral; întrucât Franța și Regatul 
Unit sunt singurele state membre care 
sunt membre permanente ale Consiliului 
de Securitate al ONU și nu pot delega 
Uniunii această responsabilitate; întrucât 
UE poate, așadar, interveni în mod 
legitim numai prin finanțări acordate 
actorilor internaționali, adică statelor;
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Propunere de recomandare
Punctul 1 – litera a

Propunerea de recomandare Amendamentul

(a) să nu reducă contribuția unui stat 
membru la instrument în cazul în care 
statul membru recurge la articolul 31 
alineatul (1) din TUE, întrucât acest lucru 
ar submina cheia de repartizare în funcție 
de VNB care stă la baza mecanismului de 
finanțare și a finanțării globale a 
instrumentului;

(a) să nu oblige statele membre să 
contribuie financiar la operații la care 
acestea nu doresc să participe, deoarece o 
acțiune militară comună se poate 
desfășura numai pe baza cooperării 
voluntare și în mod flexibil, de la caz la 
caz, apărarea ținând de competența 
exclusivă a statelor;
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