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Amendamentul  1 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere articolul 3 alineatul (5), 

articolele 21, 22, 24, 25, 26, 42, articolul 

42 alineatul (7) și articolul 46 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, 

- având în vedere articolul 3 alineatul (5), 

articolele 8, 21, 22, 24, 25, 26, 42, articolul 

42 alineatul (7) și articolul 46 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, 

Or. fr 

 

Amendamentul  2 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere articolul 3 alineatul (5), 

articolele 21, 22, 24, 25, 26, 42, articolul 

42 alineatul (7) și articolul 46 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, 

– având în vedere articolul 3 alineatele (1), 

(2) și (5), articolul 21, în special alineatele 

(1), (2) litera (h) și (3) al doilea paragraf 

și articolele 22, 24, 25, 26,42, articolul 42 

alineatul (7) și articolul 46 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană, 

Or. it 

 

Amendamentul  3 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 2 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere concluziile reuniunilor 

Consiliului European din 19 și 

20 decembrie 2013 (EUCO 217/13) și din 

25 și 26 iunie 2015 (EUCO 22/15), 
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precum și concluziile Consiliului privind 

PSAC din 18 mai 2015 (8971/15), 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 6 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Decizia (PESC) 

2015/1835 a Consiliului din 

12 octombrie 2015 de definire a statutului, 

sediului și regulamentului de funcționare 

ale Agenției Europene de Apărare, 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 

European din 21 mai 2015 referitoare la 

punerea în aplicare a politicii de securitate 

și apărare comune (pe baza Raportului 

anual al Consiliului către Parlamentul 

European privind politica externă și de 

securitate comună)1, 

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 

European din 21 mai 2015 referitoare la 

punerea în aplicare a politicii de securitate 

și apărare comune (pe baza Raportului 

anual al Consiliului către Parlamentul 

European privind politica externă și de 

securitate comună)1; având în vedere 

Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 

referitoare la clauza de apărare reciprocă 

[articolul 42 alineatul (7) din TUE] 

(2015/3034(RSP)), 

__________________ __________________ 

1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0213. 1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0213. 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

21 ianuarie 2016 referitoare la clauza de 

apărare reciprocă [articolul 42 

alineatul (7) din TUE], 

Or. fr 

 

Amendamentul  7 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 

17 decembrie 2015 referitoare la Raportul 

anual 2014 privind drepturile omului și 

democrația în lume și politica Uniunii 

Europene în această privință, 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere cadrul strategic și 

planul de acțiune ale UE privind 

drepturile omului și democrația, adoptate 

de Consiliul Afaceri Externe la 
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25 iunie 2012, 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția Parlamentului 

European din 17 decembrie 2015 

referitoare la exportul de arme: punerea 

în aplicare a Poziției comune 

2008/944/PESC, 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Javi López 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă, astfel cum a fost 

adoptată de Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite în 

septembrie 2015, și Acordul de la Paris 

privind schimbările climatice, 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 13 a (nouă) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul privind 

punerea în aplicare a revizuirii SEAE 

[HR(2015)170 din 22 decembrie 2015], 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări prezente 

și viitoare la adresa UE sunt complexe și 

vor proveni, în egală măsură, atât din 

interiorul, cât și din afara granițelor 

comune; întrucât UE și statele sale membre 

trebuie să dea dovadă de o voință politică 

mai fermă de a adopta măsuri comune 

hotărâte, pentru a răspunde eficient la 

aceste provocări, a garanta valorile și 

modelul de societate al UE, a promova 

priorități precum eradicarea sărăciei și 

realizarea obiectivelor de dezvoltare 

universală, controlul armelor, regimul 

TNP și dezarmarea nucleară totală, 

comerțul echitabil, favorizând relațiile 

economice echilibrate, și pentru a fi un 

actor pașnic și civil pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte și convenite, 

pentru a răspunde eficient la aceste 

provocări, a garanta valorile și modelul de 

societate al UE și pentru a fi un actor 

global capabil să garanteze securitatea 

mondială și pacea între popoare; întrucât 

strategia globală a UE în domeniul politicii 

externe și de securitate trebuie să ajute la 

pregătirea terenului pentru dezvoltarea 

unei identități politice europene autentice; 

Or. it 

 

Amendamentul  14 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a 

răspunde eficient la aceste provocări, a 

garanta valorile și modelul de societate al 

UE și pentru a fi un actor mai puternic pe 

scena internațională; întrucât strategia 

globală a UE în domeniul politicii externe 

și de securitate trebuie să pregătească 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât este esențial ca 

UE și statele sale membre să dea dovadă de 

o voință politică mai fermă, pentru a 

răspunde eficient la aceste provocări și a 

garanta valorile și modelul de societate al 

UE, întrucât este esențial ca Uniunea să 

adopte măsuri concrete și comune pentru 

a gestiona crizele actuale, și întrucât este 

esențial să se revizuiască strategia globală 

a UE în domeniul politicii externe și de 
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terenul pentru această evoluție; securitate, pentru a garanta stabilitatea și 

securitatea Uniunii și ale cetățenilor săi și 

pentru ca Europa să devină mai puternică 

pe scena internațională; 

Or. fr 

 

Amendamentul  15 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe, generate de actori 

statali și nestatali, provenind, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune, unele fiind încurajate 

de politicile proprii ale Europei care duc 

la dereglementare financiară și 

economică, concurență fiscală, șomaj și 

intensificarea inegalităților, contribuind 

astfel la privarea cetățenilor Uniunii, 

îndeosebi a tinerilor, de drepturile lor; 

întrucât UE și statele sale membre trebuie 

să dea dovadă de o voință politică fermă și 

un leadership inteligent pentru a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

colectiv și eficient la aceste provocări, a 

garanta valorile și modelul de societate al 

UE, a transforma UE într-un actor 

eficient și într-un furnizor de securitate pe 

scena internațională; întrucât strategia 

globală a UE în domeniul politicii externe 

și de securitate trebuie să pregătească 

terenul pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Liisa Jaakonsaari 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic și mai 

strategic pe scena internațională; întrucât 

strategia globală a UE în domeniul politicii 

externe și de securitate trebuie să 

pregătească terenul pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a promova 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție prin definirea unui 

nivel politic ambițios pentru UE ca actor 

internațional; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

István Ujhelyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât există nevoia 

de a stabili o legătură între contextele 

locale, regionale și globale; întrucât 
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măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

gândirea strategică trebuie să înceapă cu 

identificarea unor răspunsuri la 

provocările interne ale UE în calitatea sa 

de comunitate politică, stabilind, în 

același timp, o legătură între aceste 

răspunsuri și problemele externe; întrucât 
UE și statele sale membre trebuie să dea 

dovadă de o voință politică mai fermă de a 

adopta măsuri comune hotărâte, pentru a 

răspunde eficient la aceste provocări, a 

garanta valorile și modelul de societate al 

UE și pentru a fi un actor mai puternic pe 

scena internațională; întrucât strategia 

globală a UE în domeniul politicii externe 

și de securitate trebuie să pregătească 

terenul pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât fără o dovadă 

de o voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, UE și statele sale 

membre nu vor putea răspunde eficient la 

aceste provocări, garanta valorile și 

modelul de societate al UE și fi un actor 

mai puternic pe scena internațională; 

întrucât strategia globală a UE în domeniul 

politicii externe și de securitate trebuie să 

pregătească terenul pentru această evoluție; 

Or. en 
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Amendamentul  21 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și pentru a fi un actor mai puternic 

pe scena internațională; întrucât strategia 

globală a UE în domeniul politicii externe 

și de securitate trebuie să pregătească 

terenul pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și vor proveni, în egală 

măsură, atât din interiorul, cât și din afara 

granițelor comune; întrucât UE și statele 

sale membre trebuie să dea dovadă de o 

voință politică mai fermă de a adopta 

măsuri comune hotărâte, pentru a răspunde 

eficient la aceste provocări, a garanta 

valorile și modelul de societate al UE și 

pentru a fi un actor mai puternic pe scena 

internațională; întrucât strategia globală a 

UE în domeniul politicii externe și de 

A. întrucât numeroase provocări și 

amenințări prezente și viitoare la adresa 

UE sunt complexe și înrudite și vor 

proveni, în egală măsură, atât din 

interiorul, cât și din afara granițelor 

comune; întrucât UE și statele sale membre 

trebuie să dea dovadă de o voință politică 

mai fermă de a adopta măsuri comune 

hotărâte, pentru a răspunde proactiv, 

eficient și global la aceste provocări, a 

garanta valorile și modelul de societate al 

UE și pentru a fi un actor mai puternic pe 

scena internațională; întrucât strategia 
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securitate trebuie să pregătească terenul 

pentru această evoluție; 

globală a UE în domeniul politicii externe 

și de securitate trebuie să pregătească 

terenul pentru această evoluție; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât Uniunea Europeană trebuie 

să adopte imediat măsuri pentru a 

combate degradarea mediului strategic și 

consecințele acesteia pe termen lung; 

întrucât înmulțirea și simultaneitatea 

crizelor, care au consecințe imediate chiar 

asupra teritoriului UE, înseamnă că 

niciun stat membru nu poate acționa 

singur și că europenii trebuie să își 

exercite responsabilitățile în mod colectiv 

pentru a-și asigura siguranța; 

Or. fr 

 

Amendamentul  24 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât UE trebuie să 

reflecteze la rolul său în creștere și 

negativ în multe situații de conflict, în 

special în imediata sa vecinătate de sud și 
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granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în aceste domeniu; 

de est, care au condus la multe dintre 

provocările suplimentare; 

Or. en 

 

 Amendamentul  25 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi schimbările 

climatice și degradarea mediului 

înconjurător, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu, repetatele 

dezastre naturale și răspândirea bolilor 

epidemice; 

Or. it 

 

Amendamentul  26 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 
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organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 
războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, totuși, evoluția 

cadrului de securitate actual se 

caracterizează prin crize de o amploare 

fără precedent, întrucât dimensiunea 

globală pe care o iau amenințările de tipul 

terorismului este rezultatul unor actori 

nestatali, întrucât crizele din afara 

granițelor Uniunii au consecințe directe 

asupra stabilității și securității Uniunii, 

întrucât Uniunea trebuie să se confrunte 

cu noi provocări, cum ar fi războiul 

cibernetic, războiul hibrid și amenințările 

în acest domeniu; 

Or. fr 

 

Amendamentul  27 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi extremismul și 

războaiele sectare din vecinătatea sa, 

încercări de a redesena granițele cu forța și 

alte tipuri de sfidare a ordinii mondiale 

fondate pe Carta Organizației Națiunilor 

Unite, schimbările climatice, fluxurile 

migratorii în masă, cea mai mare criză a 

refugiaților de după cel de al Doilea 

Război Mondial, pe lângă evoluțiile 

tehnologice în ceea ce privește spațiul și 

cibernetica, proliferarea nucleară și 

cursele înarmării, războiul hibrid și 

amenințările asimetrice în acest domeniu; 

Or. en 
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Amendamentul  28 

István Ujhelyi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări de a ataca 

ordinea mondială bazată pe reguli, 

schimbările climatice, fluxurile migratorii 

ample, terorismul transnațional cu 

luptători străini reîntorși, războiul 

cibernetic și războiul hibrid și amenințările 

în acest domeniu, radicalizarea religioasă 

și politică internă, existența unor partide 

autoritariste și extremiste în UE și 

instabilitățile majore din ordinea 

economică și financiară; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, grave și inedite cum ar fi 
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puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

încercări ale puterilor revizioniste de a 

redesena granițele cu forța și de a ataca 

ordinea mondială bazată pe reguli, 

schimbările climatice, fluxurile migratorii 

ample, războiul cibernetic și războiul 

hibrid și amenințările în acest domeniu; 

Or. fr 

 

Amendamentul  30 

Francisco José Millán Mon 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, creșterea economică lentă, 

fluxurile migratorii și de refugiați ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 2003 
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2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

- terorismul, armele de distrugere în masă, 

conflictele regionale, răspândirea 

epidemiilor, statele eșuate și crima 

organizată - rămân, în cea mai mare parte, 

relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, răspândirea 

necontrolată a armelor și a acumulării 

acestora, schimbările climatice, fluxurile 

migratorii ample, rezistența la 

antimicrobiene, creșterea inegalității și a 

extremismului politic, războiul cibernetic 

și războiul hibrid și amenințările în acest 

domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța prin încălcarea dreptului 

internațional și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

Or. en 
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Amendamentul  33 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi încercări ale 

puterilor revizioniste de a redesena 

granițele cu forța și de a ataca ordinea 

mondială bazată pe reguli, schimbările 

climatice, fluxurile migratorii ample, 

războiul cibernetic și războiul hibrid și 

amenințările în acest domeniu; 

B. întrucât amenințările identificate în 

Strategia europeană de securitate din 

2003 - terorismul, armele de distrugere în 

masă, conflictele regionale, statele eșuate și 

crima organizată - rămân, în cea mai mare 

parte, relevante; întrucât, în prezent, UE se 

confruntă cu o serie de provocări 

suplimentare, cum ar fi provocările la 

adresa ordinii europene din perioada de 

după Războiul Rece, astfel cum s-a stabilit 

prin Principiile de la Helsinki și Carta de 

la Paris din 1990, schimbările climatice, 

fluxurile migratorii ample, războiul 

cibernetic și războiul hibrid și amenințările 

în acest domeniu; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât arhitectura de securitate a 

Europei s-a bazat pe Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa 

(OSCE); întrucât UE este un actor-cheie 

în cadrul OSCE; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Boris Zala 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât, având în vedere deteriorarea 

securității regionale, UE trebuie să acorde 

prioritate stabilizării vecinătății sale 

imediate, fără a renunța însă la 

angajamentele de la nivel mondial; 

întrucât crizele de securitate din 

vecinătatea UE sunt agravate și modelate 

de tendințele mondiale și, invers, 

gestionarea eficientă a securității 

regionale reprezintă o condiție prealabilă 

pentru capacitatea UE de a acționa la 

nivel mondial; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ba (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ba. întrucât cheltuielile cumulate pentru 

apărare ale statelor membre ale UE fac 

din Uniunea Europeană al doilea cel mai 

mare cheltuitor în materie de apărare din 

lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Bb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Bb. întrucât UE sprijină o abordare 
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globală și de cooperare în materie de 

securitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ca (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ca. întrucât pacea europeană, 

considerată drept ceva de la sine înțeles 

după căderea Cortinei de Fier și 

dizolvarea Uniunii Sovietice, este 

amenințată în prezent de acțiunile Rusiei, 

care invadează și ocupă teritoriul unei 

națiuni europene suverane și lansează 

amenințări la adresa altora; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Cb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Cb. întrucât este necesară restabilirea 

respectării frontierelor și a suveranității 

naționale, a acordurilor internaționale și 

a dreptului internațional ca bază pentru o 

Europă stabilă cu o situație normală; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât chiar și pentru o reacție rapidă 

și eficientă a UE, transparența, controlul 

parlamentar la nivel național și 

comunitar au o importanță enormă și nu 

trebuie limitate în continuare de dragul 

unor decizii rapide și al aplicării; 

Or. en 

 

 Amendamentul  42 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și o strânsă 

cooperare între Consiliu, Înaltul 

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate și 

Parlamentul European; 
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Or. it 

 

Amendamentul  43 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale, juridice și 

financiare și eliminarea mentalităților 

izolaționiste; întrucât rivalitățile locale și 

prioritățile divergente în percepția 

amenințărilor între statele membre 

explică ajustările epuizante în materie de 

politică externă și de securitate comună, 

inclusiv în ceea ce privește politica de 

securitate și apărare comună, al cărei 

mandat ar fi trebuit extins și consolidat 

prin Tratatul de la Lisabona; întrucât o 

strategie eficientă privind politica externă 

și de securitate a Uniunii necesită, în 

primul rând, o voință politică fermă și 

simțul scopului comun împărtășit de 

statele membre în vederea creării unui 

instrument cu adevărat european care să 

identifice amenințările, să promoveze 

interesele comune și să evidențieze 

răspunsurile europene concrete, inclusiv 

construirea instrumentelor necesare; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 
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UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale, eliminarea 

mentalităților izolaționiste și o solidaritate 

puternică între statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Mark Demesmaeker 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât UE trebuie să fie capabilă să 

reacționeze mai rapid și mai eficient la 

amenințări dacă obstacolele 

interinstituționale sunt depășite și 

mentalitățile izolaționiste sunt eliminate; 

Or. nl 

 

Amendamentul  46 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste, 

precum și alocarea unor resurse bugetare 

suficiente și flexibile în sprijinul realizării 

intereselor UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste; 

D. întrucât o reacție rapidă și eficientă a 

UE la amenințări necesită depășirea 

obstacolelor interinstituționale și 

eliminarea mentalităților izolaționiste în 

instituții, precum și în reprezentanțele 

străine ale SEAE și în statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât o mai strânsă cooperare între 

Uniunea Europeană și NATO este 

esențială pentru securitatea europeană; 

Or. et 

 

Amendamentul  49 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât diferitele tipuri de amenințări 

la adresa diferitelor state membre trebuie 

considerate drept amenințări la adresa 

Uniunii ca atare, necesitând unitate și 

solidaritate fermă între statele membre și 

o politică externă și de securitate comună 

coerentă; 
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Or. en 

 

Amendamentul  50 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare în 

aplicarea sa actuală reprezintă, în fapt, 

subordonarea tuturor domeniilor de 

politică relevante PESC/PSAC și 

intereselor pur geostrategice și economice 

ale UE și trebuie să fie revizuită, iar 
utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor civile de politică internă și 

externă ale UE ar trebui să se afle în 

centrul noii strategii; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; 

E. întrucât o abordare cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE în sinergie ar trebui să se afle în 

centrul noii strategii globale, în scopul de 

a construi în mod eficient o punte între 

cele două dimensiuni, de a elibera 

întregul potențial al ponderii economice și 

politice a UE, de a spori influența sa în 

guvernanța globală și rolul său de 

furnizor de securitate la nivel mondial; 

Or. en 
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Amendamentul  52 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; întrucât nu se poate considera că 

exporturile de arme ale UE sunt în 

interesul de securitate direct al UE, iar 

Poziția comună 2008/944/PESC ar trebui 

să fie luată în considerare în contextul 

elaborării unei strategii globale a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; 

E. întrucât abordarea cuprinzătoare și 

utilizarea coerentă și coordonată a 

instrumentelor de politică internă și externă 

ale UE ar trebui să se afle în centrul noii 

strategii; întrucât obiectivul principal al 

UE este să își promoveze valorile, 

contribuind la menținerea păcii și a 

securității și la dezvoltarea durabilă a 

planetei, pe lângă solidaritate și respectul 

reciproc între popoare; întrucât aceste 

obiective fundamentale nu ar trebui să fie 

neglijate atunci când UE ia măsuri pentru 

a pune în aplicare politicile interne și 

externe; întrucât, chiar și atunci când UE 

își promovează interesele comerciale, 

trebuie să facă tot posibilul să garanteze 
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că acțiunile sale sunt în conformitate cu 

urmărirea obiectivelor referitoare la 

păstrarea păcii și protejarea drepturilor 

omului; 

Or. it 

 

Amendamentul  54 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât într-un mediu internațional 

atât de volatil și nesigur UE trebuie să 

dispună de o autonomie strategică, care 

să îi permită să își asigure securitatea și 

să își promoveze interesele și valorile; 

Or. fr 

 

Amendamentul  55 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât strategia globală a UE 

privind politica externă și de securitate ar 

trebui să stabilească un număr limitat de 

priorități și să specifice măsuri clare de 

luat în aceste domenii prioritare diferite; 

întrucât este esențială alocarea unor 

resurse suficiente pentru punerea în 

aplicare a strategiei, dat fiind că UE 

trebuie să dispună de mijloace pe măsura 

ambițiilor sale; 

Or. en 
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Amendamentul  56 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât securitatea umană trebuie să 

se afle în centrul strategiei globale a UE 

și trebuie să se țină pe deplin cont de 

perspectiva de gen în chestiunile de 

securitate și de Rezoluția 1325 a ONU; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ea. întrucât, în urma adoptării Strategiei 

europene de securitate din 2003, UE și-a 

stabilit obiectivul de a promova o ordine 

internațională bazată pe un 

multilateralism eficace și norme de drept 

internațional; 

Or. fr 

 

Amendamentul  58 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât strategia globală a UE ar 

trebui să definească în mod clar 

responsabilitățile fiecărei instituții a UE 

în punerea în aplicare a respectivelor 
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orientări, cu o alocare clară a sarcinilor; 

întrucât statele membre ale UE joacă un 

rol esențial în sprijinirea și punerea în 

aplicare a strategiei; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Eb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Eb. întrucât noua strategie trebuie să fie 

în conformitate cu Agenda 2030 pentru 

dezvoltare durabilă; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Sandra Kalniete 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât viitoarea strategie ar trebui să 

cuprindă următoarele obiective: 

F. întrucât viitoarea strategie ar trebui să 

fie urmată de rapoarte anuale de punere 

în aplicare și să cuprindă următoarele 

obiective care să fie detaliate în 

continuare în „substrategii” de stabilire a 

unor dispoziții specifice pentru diferitele 

domenii de acțiune: 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 
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Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Apărarea statelor, societăților și valorilor 

UE 

- Apărarea cetățenilor europeni și a 

statelor membre și promovarea valorilor și 

intereselor Uniunii Europene 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Apărarea statelor, societăților și valorilor 

UE 

- Apărarea Uniunii Europene și a statelor, 

societăților și valorilor sale 

Or. en 

 

Amendamentul  63 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Apărarea statelor, societăților și valorilor 

UE 

- Apărarea Uniunii Europene, a statelor 

sale membre și a valorilor UE 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Apărarea statelor, societăților și valorilor 

UE 

- Apărarea statelor și a societăților și 

promovarea valorilor europene 

Or. fr 

 

Amendamentul  65 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Apărarea statelor, societăților și valorilor 

UE 

- Apărarea poporului european și a 

statelor, societăților și valorilor UE 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul -1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 -1a. salută raportul VP/ÎR din iunie 2015, 

intitulat „Uniunea Europeană într-un 

mediu global în schimbare - o lume mai 

conectată, mai contestată și mai 

complexă”; consideră că această activitate 

oferă o perspectivă clară asupra 

provocărilor cu care se confruntă 

Uniunea și reprezintă o bază adecvată 

pentru elaborarea unei strategii 

europene; 

Or. fr 

 



 

PE577.080v01-00 34/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

Amendamentul  67 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

Uniunii Europene este asigurarea 

prosperității și securității cetățenilor săi și 

a teritoriului său, precum și garantarea 

democrației, promovarea dezvoltării 

durabile, apărarea păcii și a drepturilor 

omului, precum și lupta împotriva 

sărăciei; subliniază că niciun stat 

european nu poate face față provocărilor 

actuale de securitate pe cont propriu, ceea 

ce demonstrează în mod clar că 

securitatea externă și internă sunt strâns 

legate între ele; Uniunea Europeană 

trebuie să fie un jucător puternic în lume 

care să asigure buna guvernanță a 

globalizării; pentru aceasta, UE ar fi 

trebuit să asigure capabilități de bază 

pentru a răspunde la crize de orice natură 

și să se angajeze în mod decisiv în 

combaterea terorismului și a traficului 

ilegal sub toate formele, protejând totodată 

valorile noastre și modelul nostru de 

societate și urmărind interesele noastre 

fundamentale; UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Elena Valenciano 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

Uniunii Europene este asigurarea 

prosperității și securității cetățenilor săi și 

a teritoriului său, precum și garantarea 

democrației, promovarea dezvoltării 

durabile, apărarea păcii și a drepturilor 

omului, precum și lupta împotriva 

sărăciei; Uniunea Europeană trebuie să 

fie un jucător puternic în lume care să 

asigure buna guvernanță a globalizării; 

pentru aceasta, UE ar fi trebuit să asigure 

capabilități de bază pentru a răspunde la 

crize de orice natură; UE trebuie să se 

angajeze în mod decisiv în lupta 

internațională împotriva terorismului și a 

traficului ilegal sub toate formele, toate 

acestea protejând totodată valorile noastre 

și modelul nostru de societate și urmărind 

interesele noastre fundamentale; UE 

trebuie, prin urmare, să-și asigure reziliența 

atât pe plan intern, cât și extern, capacitatea 

de a anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările previzibile și de a fi pregătită 

să ia măsuri rapide în situația unor 

amenințări imprevizibile, capacitatea de a-

și reveni după diverse tipuri de atacuri, 

precum și de a garanta siguranța furnizării 

de energie și materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  69 

Javi López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

1. obiectivul principal al Uniunii 

Europene este asigurarea prosperității și 

securității cetățenilor săi și a teritoriului 
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protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

său, precum și garantarea democrației, 

promovarea dezvoltării durabile, apărarea 

păcii și a drepturilor omului, precum și 

lupta împotriva sărăciei; Uniunea 

Europeană trebuie să fie un jucător 

puternic în lume care să asigure buna 

guvernanță a globalizării; pentru aceasta, 

UE ar fi trebuit să asigure capabilități de 

bază pentru a răspunde la crize de orice 

natură; UE trebuie să se angajeze în mod 

decisiv în lupta internațională împotriva 

terorismului și a traficului ilegal sub toate 

formele, toate acestea protejând totodată 

valorile noastre și modelul nostru de 

societate și urmărind interesele noastre 

fundamentale; UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 
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imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri; subliniază 

faptul că garantarea siguranței furnizării 

de energie și materii prime nu trebuie să 

implice niciun mijloc militar; 

Or. en 

 

Amendamentul  71 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea stabilității în 

interiorul granițelor sale și în vecinătatea 

sa, precum și a securității cetățenilor săi și 

a teritoriului său, promovând totodată 

valorile și modelul său de societate și 

urmărindu-și interesele fundamentale; UE 

trebuie, prin urmare, să-și asigure reziliența 

atât pe plan intern, cât și extern, capacitatea 

de a anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările previzibile și de a fi pregătită 

să ia măsuri rapide în situația unor 

amenințări imprevizibile, capacitatea de a-

și reveni după diverse tipuri de atacuri, 

precum și de a garanta siguranța furnizării 

de energie și materii prime; 

Or. fr 

 

Amendamentul  72 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 
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cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele; 

consideră că UE trebuie, prin urmare, să-și 

asigure reziliența atât pe plan intern, cât și 

extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile; trebuie, de asemenea, să 

aibă capacitatea de a-și reveni după diverse 

tipuri de atacuri, de a garanta siguranța 

furnizării de energie și materii prime și de 

a își diversifica sursele de energie; 

Or. cs 

Amendamentul  73 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității și a 

bunăstării cetățenilor săi și a teritoriului 

său, protejând totodată valorile și modelul 

său de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale, în același timp eradicând 

sărăcia și promovând dezvoltarea 

durabilă și solidaritatea la nivel global; 
UE trebuie, prin urmare, să-și asigure 

solidaritatea și reziliența atât pe plan 

intern, cât și extern, capacitatea de a 

anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările și provocările previzibile și de 

a fi pregătită să ia măsuri rapide în situația 

unor amenințări imprevizibile, capacitatea 

de a-și reveni după diverse tipuri de 

provocări sau atacuri, precum și de a 

garanta valorile, drepturile și libertățile 

noastre fundamentale, precum și siguranța 

furnizării de energie și materii prime; 

Or. en 
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Amendamentul  74 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

populației sale și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale; UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  75 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, 

să-și asigure reziliența atât pe plan intern, 

cât și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate, definind și urmărind 

interesele europene; prin urmare, solicită 

instituțiilor UE să-și asigure reziliența atât 

pe plan intern, cât și extern, îndeamnă 

VP/ÎR să consolideze capacitatea UE de a 

anticipa, de a preîntâmpina, de a preveni și 

de a elimina amenințările și riscurile 
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imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

previzibile și de a fi pregătită să sugereze 

măsuri rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Francisco José Millán Mon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că Uniunea urmărește să 

promoveze pacea, valorile sale și 

bunăstarea cetățenilor săi; în consecință, 

remarcă faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale; subliniază faptul că UE nu 

este o alianță militară, dar că nu își poate 

ignora pilonul de apărare; UE trebuie, 

prin urmare, să-și asigure reziliența atât pe 

plan intern, cât și extern, capacitatea de a 

anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările și provocările previzibile și de 

a fi pregătită să ia măsuri rapide în situația 

unor crize și amenințări imprevizibile, 

capacitatea de a-și reveni după diverse 

tipuri de atacuri, precum și de a garanta 

siguranța furnizării de energie și materii 

prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate, cum ar fi democrația, statul 

de drept, respectarea drepturilor omului, 
și urmărindu-și interesele fundamentale în 

această direcție; UE trebuie, prin urmare, 

să-și asigure reziliența atât pe plan intern, 

cât și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

1. ia act de faptul că unul dintre 

obiectivele UE este garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale; UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 
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a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  79 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că unul dintre 

obiectivele principale ale UE trebuie să fie 

garantarea securității cetățenilor săi și a 

teritoriului său, protejând totodată valorile 

și modelul său de societate și urmărindu-și 

interesele fundamentale; consideră că UE 

trebuie, prin urmare, să-și asigure reziliența 

atât pe plan intern, cât și extern, capacitatea 

de a anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările previzibile și de a fi pregătită 

să ia măsuri rapide în situația unor 

amenințări imprevizibile, capacitatea de a-

și reveni după diverse tipuri de atacuri, 

precum și de a garanta respectarea 

drepturilor omului la nivel global și 

siguranța furnizării de energie și materii 

prime; 

Or. it 

 

Amendamentul  80 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și urmărindu-și 
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de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

interesele fundamentale; UE și statele sale 

membre trebuie, prin urmare, să-și asigure 

reziliența instituțiilor democratice și a 

valorilor fundamentale; consideră că este 

nevoie de noi instituții comune pentru a 

contracara extinderea gamei de 

amenințări pe plan intern și extern, 

înzestrate cu resurse adecvate și având 
capacitatea de a anticipa, de a preveni și de 

a elimina amenințările previzibile și de a fi 

pregătite să ia măsuri rapide și comune în 

situația unor amenințări imprevizibile, 

capacitatea de a-și reveni după diverse 

tipuri de atacuri, precum și de a garanta 

siguranța furnizării de energie și materii 

prime; 

Or. en 

 

Amendamentul  81 

Knut Fleckenstein 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

UE trebuie să fie garantarea securității 

cetățenilor săi și a teritoriului său, 

protejând totodată valorile și modelul său 

de societate și urmărindu-și interesele 

fundamentale. UE trebuie, prin urmare, să-

și asigure reziliența atât pe plan intern, cât 

și extern, capacitatea de a anticipa, de a 

preveni și de a elimina amenințările 

previzibile și de a fi pregătită să ia măsuri 

rapide în situația unor amenințări 

imprevizibile, capacitatea de a-și reveni 

după diverse tipuri de atacuri, precum și de 

a garanta siguranța furnizării de energie și 

materii prime; 

1. ia act de faptul că obiectivul principal al 

politicii externe și de securitate a UE 

trebuie să fie menținerea securității, 

siguranței și prosperității tuturor 
cetățenilor care locuiesc în UE și a 

teritoriului său, protejând totodată valorile 

și modelul său de societate; UE trebuie, 

prin urmare, să-și asigure reziliența atât pe 

plan intern, cât și extern, capacitatea de a 

anticipa, de a preveni și de a elimina 

amenințările previzibile și de a fi pregătită 

să ia măsuri rapide în situația unor 

amenințări imprevizibile, capacitatea de a-

și reveni după diverse tipuri de atacuri, 

precum și de a garanta siguranța furnizării 

de energie și materii prime; 

Or. en 
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Amendamentul  82 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. este convins că, pentru a face față 

unui context mondial în schimbare, 

strategia UE trebuie să se concentreze pe: 

 a. identificarea și ierarhizarea 

amenințărilor și provocărilor; 

 b. identificarea unor răspunsuri adecvate; 

 c. stabilirea mijloacelor care trebuie 

alocate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  83 

Andrejs Mamikins 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. remarcă faptul că principalul pericol 

pentru viitorul UE este lipsa de unitate, 

neîncrederea reciprocă între statele 

membre ale UE, comportamentul 

imprevizibil și iresponsabil al liderilor 

politici ai statelor membre ale UE, alături 

de lipsa obiectivelor și ambițiilor comune; 

acești factori reduc dramatic influența și 

eficacitatea Uniunii Europene; de 

asemenea, reduc capacitatea de a 

răspunde provocărilor interne și externe; 

Or. en 

 

Amendamentul  84 

Cristian Dan Preda 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. reamintește angajamentul UE de a 

dezvolta o politică externă și de securitate 

comună ghidată de principiile 

democrației, statului de drept, 

universalității și indivizibilității 

drepturilor omului și ale libertăților 

fundamentale și invită UE și statele sale 

membre să își intensifice eforturile de a 

plasa în mod efectiv aceste valori în 

centrul relațiilor lor cu întreaga lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază importanța unei abordări 

cuprinzătoare și de cooperare deplină 

pentru securitate; în acest sens, solicită 

UE să depună eforturi în direcția unei 

OSCE consolidate și a revigorării rolului 

acesteia, în scopul de a face posibilă o mai 

bună utilizare a tuturor instrumentelor și 

politicilor sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  86 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. afirmă că interesul strategic de bază al 

Uniunii îl reprezintă o ordine mondială 

multilaterală pașnică, bazată pe statul de 

drept, pe respectarea drepturilor omului și 

pe democrație; recunoaște cu profundă 

îngrijorare că aceste norme și valori au 

fost supuse unei presiuni tot mai mari 

într-o lume din ce în ce mai instabilă 

caracterizată prin creșterea inegalităților, 

concentrarea tot mai mare a bogăției, a 

resurselor și a puterii și slăbirea 

capacității statului de a reglementa și de 

a-și proteja propria populație; 

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. subliniază faptul că granițele fiecărui 

stat membru sunt granițele Uniunii și 

trebuie apărate ca atare; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. reamintește faptul că nivelurile sporite 

de amenințări la adresa securității interne 

și externe, inclusiv terorismul și războiul 

hibrid, necesită îmbunătățirea cooperării 
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și integrării în domeniul colectării de 

informații, cunoașterii situației și 

analizelor comune consolidate; subliniază 

necesitatea unei mai mari coerențe și 

consolidări instituționale a capacităților 

de informații aflate la dispoziția UE și a 

statelor sale membre, conducând la 

crearea unei agenții de informații cu 

drepturi depline a UE; în plus, consideră 

că este nevoie de mai multă cooperare și o 

punere în comun a resurselor pentru 

combaterea criminalității transfrontaliere, 

lucrând în direcția viziunii unui birou 

european comun de investigații; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1a. consideră că diplomația multilaterală 

inclusivă, sub conducerea VP/ÎR, este un 

instrument esențial pentru soluționarea 

conflictelor din vecinătate; consideră că 

trebuie create mai multe legături și 

sinergii între diplomație și afacerile 

interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  90 

Andrejs Mamikins 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. remarcă faptul că vidul ideologic este 

foarte periculos pentru dezvoltarea 
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viitoare a UE; naționaliștii, radicaliștii și 

xenofobii încearcă să umple acest vid cu 

conținutul lor negativ, iar o parte a 

societății UE nu este imună la retorica lor 

emoțională; aceasta poate distruge UE 

mai repede decât orice inamic extern 

virtual; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. reamintește că Parteneriatul 

transatlantic, bazat pe puternice legături 

politice, culturale, economice și istorice, 

pe valori comune, cum ar fi libertatea, 

democrația, drepturile omului și statul de 

drept, precum și pe obiective comune, 

rămâne o piatră de temelie a securității 

noastre; 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. ia act de faptul că Uniunea și 

majoritatea statelor membre ale UE și-au 

intensificat recent eforturile de combatere 

a terorismului; consideră că abordarea 

Uniunii pentru combaterea terorismului 

ar trebui să fie mai întâi ghidată printr-o 

abordare de justiție penală bazată pe 
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intensificarea cooperării dintre poliție, 

justiție și agențiile de informații din 

Europa; îndeamnă ÎR, Comisia și statele 

membre ale UE să acorde o atenție 

deosebită standardelor privind drepturile 

omului și principiilor responsabilității și 

transparenței în cooperarea cu țările terțe 

în domeniul combaterii terorismului și să 

preîntâmpine orice reducere a 

standardelor privind drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1b. consideră că UE ar trebui să fie un 

actor constructiv și rezilient la nivel 

mondial, cu o orientare regională și să 

contribuie la creșterea eficienței 

guvernanței globale multilaterale; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Andrejs Mamikins 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1c. constată că UE are posibilitatea de a 

alege dacă să accelereze radical procesul 

de integrare sau dacă să se întoarcă în 

trecut - în Europa divizată și slabă; nu 

există nicio opțiune ca UE să rămână 

pentru o lungă perioadă de timp într-o 

poziție intermediară; fiecare pas de 

integrare cere modificări ulterioare, în 
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caz contrar se vor crea disproporții de 

dezvoltare periculoase; exemplele clare 

ale unor astfel de disproporții sunt 

problemele din zona euro și criza actuală 

a refugiaților din Europa; orice întârziere 

poate fi fatală pentru viitorul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1c. consideră că este esențial să se 

identifice interesul veritabil comun de 

politică externă al tuturor celor 28 de 

state membre ale UE în fiecare regiune a 

lumii și în toate domeniile de politică 

relevante; subliniază, totuși, că 

transformarea acestor interese comune în 

interese vizibile ar consolida deja în mod 

semnificativ UE ca actor în afacerile 

externe; invită ÎR să încredințeze SEAE 

sarcina cartografierii unor astfel de 

interese specifice și să contribuie la 

definirea obiectivelor strategice și 

operaționale care pot conduce direct la 

rezultate concrete; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 d (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1d. subliniază faptul că strategia globală 

ar trebui să abordeze în mod explicit 

amenințările urgente și directe la adresa 

procesului de integrare europeană; 

consideră, în acest sens, că aceste 

amenințări au elemente interne și externe 

care sunt interconectate; consideră că este 

esențial să existe o adresare mai directă 

către cei care se percep ca perdanți într-o 

Uniune tot mai compactă într-o lume 

globalizată și să se consolideze contractele 

sociale funcționale și democrația 

reprezentativă robustă, și în scopul 

asigurării securității; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 1e. insistă asupra faptului că problema 

schimbărilor climatice reprezintă cea mai 

mare amenințare la adresa securității 

mondiale și trebuie abordată de urgență; 

subliniază faptul că aceste evenimente 

reprezintă, de asemenea, o agravare a 

amenințărilor la adresa păcii și securității 

internaționale; subliniază faptul că UE ar 

trebui să ia în considerare efectele 

schimbărilor climatice asupra securității 

internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  98 

Sabine Lösing 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și 

statele sale membre vor trebui să se bazeze 

mai puțin pe Statele Unite și să-și asume o 

mai mare responsabilitate în ceea ce 

privește propria securitate și apărare 

teritorială; invită UE și statele membre, 

prin urmare, să-și îmbunătățească 

autonomia strategică cu privire la 

capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la 

gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și 

statele sale membre vor trebui să se bazeze 

mai puțin pe Statele Unite și să-și asume o 

mai mare responsabilitate în ceea ce 

privește propria securitate și apărare 

teritorială; invită UE și statele membre, 

prin urmare, să-și îmbunătățească 

autonomia strategică cu privire la 

capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la 

gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

2. consideră că politica externă a UE și a 

statelor membre ar trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite; invită UE și statele 

membre, prin urmare, să elaboreze în mod 

autonom propriile politici externe, cu 

privire atât la promovarea propriilor 

interese comerciale cât și la domeniul de 

securitate și apărare; 

Or. it 
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Amendamentul  100 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

2. subliniază faptul că UE și statele sale 

membre trebuie să își asume întreaga 

responsabilitate în ceea ce privește propria 

lor securitate și apărare colectivă, inclusiv 

în ceea ce privește cetățenii, teritoriile, 

interesele și valorile lor; invită UE și 

statele membre, prin urmare, să-și 

accelereze autonomia strategică cu privire 

la capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la gama 

vastă de amenințări și riscuri civile, 

militare și hibride; remarcă faptul că UE 

și statele membre trebuie să utilizeze 

PSAC pentru a face față provocărilor 

colective de securitate care provin din mai 

multe direcții, pentru a îmbina 

considerentele interne și externe generate 

de aceste amenințări și riscuri și pentru a 

integra o abordare civilo-militară în 

pregătirea și reacția colectivă; 

Or. en 

 

Amendamentul  101 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

2. ia act de faptul că UE și statele sale 

membre trebuie să fie un actor mondial și 

garant deplin al securității, fără a fi 

necesar să se bazeze pe Statele Unite, 

subliniind în același timp faptul că alianța 

transatlantică trebuie să rămână un pilon 

esențial al sistemului mondial bazat pe 

reguli și pe respectarea drepturilor și 
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apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

libertăților fundamentale; invită UE și 

statele membre, prin urmare, să-și 

îmbunătățească autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. et 

 

Amendamentul  103 

Mark Demesmaeker 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 
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mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. nl 

 

Amendamentul  104 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO și în conformitate cu articolul 42 

alineatul (2) din TUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  105 

Knut Fleckenstein, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 
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sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

sale membre vor trebui să fie mai unite și 

pregătite să-și asume o mai mare 

responsabilitate în ceea ce privește propria 

securitate și apărare teritorială, 

continuând, în același timp, cooperarea 

cu partenerii internaționali în contextul 

NATO; invită UE și statele membre, prin 

urmare, să-și îmbunătățească autonomia 

strategică cu privire la capabilitățile și 

capacitățile de apărare, pentru a fi pregătite 

să reacționeze la gama vastă de amenințări 

și riscuri civile și militare, în 

complementaritate deplină cu NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  106 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre ar trebui să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială, 

punând accent pe măsurile preventive și 

reacția rapidă; invită UE și statele 

membre, prin urmare, să-și îmbunătățească 

autonomia strategică cu privire la 

capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la gama 

vastă de amenințări și riscuri civile și 

militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. fr 

 

Amendamentul  108 

Francisco José Millán Mon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. consideră că Statele Unite ale Americii 

reprezintă un partener strategic-cheie al 

UE, cu atât mai mult în contextul 

geopolitic actual; cu toate acestea, ia act 

de faptul că, în viitor, UE și statele sale 

membre vor trebui să-și asume o mai mare 

responsabilitate în ceea ce privește propria 

securitate și apărare teritorială; invită UE și 

statele membre, prin urmare, să-și 

îmbunătățească autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 
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Amendamentul  109 

James Carver 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită statele membre, prin urmare, să-și 

îmbunătățească autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. reamintește că statele membre ale UE 

reprezintă pilonul oriental al NATO; ia 

act de faptul că, în viitor, UE și statele sale 

membre vor trebui să se bazeze mai puțin 

pe Statele Unite și să-și asume o mai mare 

responsabilitate în ceea ce privește propria 

securitate și apărare teritorială; invită UE și 

statele membre, prin urmare, să-și 

îmbunătățească autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în cadrul NATO sau în 

complementaritate deplină cu aceasta; 

Or. fr 
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Amendamentul  111 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile 

de apărare, pentru a fi pregătite să 

reacționeze la gama vastă de amenințări și 

riscuri civile și militare, în 

complementaritate deplină cu NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească capacitatea de 

acțiune, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială, în 

special în vecinătatea Europei; invită UE 

și statele membre, prin urmare, să-și 

îmbunătățească autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; invită Comisia să clarifice în 
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Planul UE de măsuri de apărare anunțat 

(COM(2015)0610) modul în care acțiunile 

preconizate ale UE vor răspunde celei de 

a doua strategii de compensare a SUA și 

inițiativei SUA de inovare în materie de 

apărare; 

Or. en 

 

Amendamentul  113 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

percepe necesitatea unui angajament 

reînnoit și a unui efort concertat pentru a 

oferi un impuls politic conceptului nostru 

de securitate comună, pe baza OSCE; 
invită UE și statele sale membre să se 

alăture unor astfel de inițiative pozitive 

care încearcă să avanseze un dialog 

privind securitatea europeană mai largă 

în cadrul OSCE; invită UE și statele 

membre să-și îmbunătățească autonomia 

strategică cu privire la capabilitățile și 

capacitățile de apărare, pentru a fi pregătite 

să reacționeze la gama vastă de amenințări 

și riscuri civile și militare, în 

complementaritate deplină cu NATO și cu 

respectarea drepturilor umane și a 

valorilor europene; remarcă faptul că 

grupurile tactice de luptă ale UE au ajuns 

la capacitatea operațională deplină în 

2007 și solicită consolidarea capacității 

UE de a desfășura în mod eficient și rapid 

capabilitățile; 

Or. en 
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Amendamentul  114 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și asigure autonomia strategică cu 

privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în cooperare deplină și 

constantă cu NATO; 

Or. el 

 

Amendamentul  115 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, inclusiv informațiile și războiul 

hibrid, în complementaritate deplină cu 

NATO; 
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Or. en 

 

Amendamentul  116 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite pentru garantarea 

securității și să-și asume o mai mare 

responsabilitate în ceea ce privește propria 

securitate și apărare teritorială și 

gestionarea crizelor de securitate din 

vecinătate; invită UE și statele membre, 

prin urmare, să-și îmbunătățească 

autonomia strategică cu privire la 

capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la gama 

vastă de amenințări și riscuri civile și 

militare; 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Paavo Väyrynen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 
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și militare, în complementaritate deplină 

cu NATO; 

și militare; 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială; 

invită UE și statele membre, prin urmare, 

să-și îmbunătățească autonomia strategică 

cu privire la capabilitățile și capacitățile de 

apărare, pentru a fi pregătite să reacționeze 

la gama vastă de amenințări și riscuri civile 

și militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

2. ia act de faptul că, în viitor, UE și statele 

sale membre vor trebui să se bazeze mai 

puțin pe Statele Unite și să-și asume o mai 

mare responsabilitate în ceea ce privește 

propria securitate și apărare teritorială, 

menținând, în același timp, alianța 

preferată cu Statele Unite în diferitele 

cadre instituționale ca element central în 

toate considerațiile; invită UE și statele 

membre, prin urmare, să-și îmbunătățească 

autonomia strategică cu privire la 

capabilitățile și capacitățile de apărare, 

pentru a fi pregătite să reacționeze la gama 

vastă de amenințări și riscuri civile și 

militare, în complementaritate deplină cu 

NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. observă faptul că raportul Comisiei 

privind Uniunea Europeană într-un 

mediu global în schimbare anticipează că 

crizele umanitare vor deveni „noua 

normalitate”; remarcă faptul că UE 
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trebuie să fie pregătită să răspundă 

acestei noi situații; 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază faptul că Uniunea 

Europeană are cea mai mare economie 

din lume și că împreună cu Statele Unite 

reprezintă de aproape 40 de ori mai mult 

decât economia rusă; subliniază că UE și 

aliații săi au o putere unică de a se 

împotrivi politicilor și acțiunilor menite să 

submineze, să destabilizeze sau să 

amenințe țările europene prin intermediul 

politicii energetice, blocadelor economice 

și presiunilor de convingere necoercitive; 

Or. en 

Amendamentul  121 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. subliniază nevoia urgentă ca UE și 

statele membre să evalueze care dintre 

infrastructurile, lanțurile și industriile și 

serviciile strategice critice, incluzând 

sistemele cibernetice din administrațiile 

naționale, au fost lăsate să treacă sub 

controlul și competențele entităților 

străine într-un mod care poate pune în 

pericol autonomia strategică a Europei; 

Or. en 
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Amendamentul  122 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. subliniază faptul că cooperarea 

europeană vizează comerțul liber, 

frontierele deschise și statul de drept, ceea 

ce, prin definiție, nu reprezintă o 

amenințare pentru nimeni, ci o 

oportunitate pentru întreaga Europă; 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. consideră că este de importanță 

strategică ca apărarea Uniunii să 

garanteze securitatea aprovizionării sale 

și subliniază importanța unei activități 

articulate între Agenția Europeană de 

Apărare (AEA) și Comisia Europeană, 

alături de punerea în aplicare de către 

statele membre a directivelor incluse în 

pachetul legislativ din 2009 pentru 

apărare în domeniul contractelor de 

achiziții în sectorul apărării; reiterează 

necesitatea ca statele membre să 

investească în inițiativele de grupare și de 

utilizare în comun pentru a se asigura 

disponibilitatea în fapt a capabilităților de 

securitate și apărare necesare, pentru a se 

evita duplicările, pentru a se asigura 

interoperabilitatea sistemelor în practică 

și pentru a crea economii de scară, 

economisind resursele și promovând, 
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astfel, industriile europene; subliniază, de 

asemenea, că o mai mare articulare cu 

NATO, mai precis în cadrul inițiativei sale 

„Apărare inteligentă”, este de dorit și 

necesară; 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

James Carver 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială 

și apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în 

vederea unei utilizări mai eficiente a 

bugetelor de apărare. Rolul Agenției 

Europene de Apărare trebuie să fie 

consolidat, iar resursele sale mărite, 

pentru a-i permite să acționeze mai 

eficient. Statele membre ar trebui să-și 

asume mai multă responsabilitate pentru 

consolidarea capabilităților europene și 

să-și mărească cheltuielile pentru 

cercetarea în domeniul militar, prin 

intermediul AEA. În plus, trebuie 

dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 



 

AM\1087188RO.doc 67/126 PE577.080v01-00 

 RO 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială 

și apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite 

să acționeze mai eficient. Statele membre 

ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 
capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

3. este preocupat de cooperarea structurată 

crescută pentru cercetarea în domeniul 

apărării, întărirea bazei industriale și a 

apărării cibernetice, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor; 

protestează împotriva fuziunii dintre 

cercetarea civilă și cea militară; respinge 

finanțarea cercetării în materie de 

apărare, a misiunilor PSAC și a 

operațiunilor militare din bugetul UE; 

reamintește că, în conformitate cu 

articolul 41 alineatul (2) din TUE, nicio 

cheltuială care decurge din acțiuni având 

implicații militare sau de apărare nu 

trebuie să fie suportată din bugetul 

Uniunii; ia act cu îngrijorare de intenția 

Consiliului de a dezvolta proiecte de 

intensificare a capabilităților UE, inclusiv 

sisteme de aeronave pilotate de la distanță 

(RPAS), și respinge utilizarea și 

dezvoltarea unor drone armate, precum și 

practica ilegală a asasinatelor 

extrajudiciare cu țintă precisă; respinge 

cu fermitate orice finanțare din partea 

programului Orizont 2020 sau a oricărui 

alt fond pentru armată, cercetarea civilă-

militară sau securitate, în general, și 

dezvoltarea RPAS, în particular; 

Or. en 

 

Amendamentul  126 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

3. îndeamnă statele membre ale UE, în 

consecință, să-și intensifice cooperarea 

coerentă și structurată pentru cercetarea și 

dezvoltarea în domeniul apărării, să-și 



 

PE577.080v01-00 68/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite 

să acționeze mai eficient. Statele membre 

ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

întărească contractele de achiziții publice, 

baza industrială și apărarea cibernetică, 

prin gruparea și utilizarea în comun a 

resurselor în vederea unei utilizări mai 

eficiente a bugetelor naționale de apărare; 

consideră că rolul Agenției Europene de 

Apărare ar trebui să fie evaluat în mod 

critic întrucât impactul acesteia asupra 

dezvoltării capabilităților și creșterii 

eficienței proiectelor din domeniul 

apărării a fost foarte slab până în prezent; 

invită statele membre ale UE să se asigure 

de disponibilitatea capabilităților necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor descrise la 

articolul 43 din TUE, inclusiv pentru 

misiunile relevante de menținere a păcii 

ale ONU; remarcă nivelul scăzut de 

partajare a informațiilor între agențiile 

naționale relevante ale statelor membre 

ale UE și solicită o dezbatere privind 

modalitățile de consolidare a cooperării, 

fără a pune în pericol drepturile la 

protecția datelor și la viață privată ale 

cetățenilor UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  127 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială 

și apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite 

să acționeze mai eficient. Statele membre 

ar trebui să-și asume mai multă 

3. îndeamnă UE să-și intensifice 

cooperarea coerentă și structurată pentru 

cercetarea și dezvoltarea în domeniul 

apărării, și anume prin proiecte în cadrul 

programului Orizont 2020; solicită 

dezvoltarea unei baze industriale și 

tehnologice de apărare europeană 

(EDTIB) funcționale, inclusiv în 

securitatea și apărarea cibernetică, și 

anume prin gruparea și utilizarea în comun 

a resurselor și prin alte proiecte de 

cooperare; solicită consolidarea și 
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responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

utilizarea mai transparentă și 

responsabilă a bugetelor pentru securitate 

și apărare, singura modalitate de a 

asigura cetățenii de o utilizare mai 

eficientă; consideră că mandatul AEA 

trebuie să fie consolidat, iar resursele sale 

trebuie sporite pentru a putea să acționeze 

ca un centru de expertiză esențială în 

materie de securitate colectivă și apărare 

pentru statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  128 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială 

și apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în 

vederea unei utilizări mai eficiente a 

bugetelor de apărare. Rolul Agenției 

Europene de Apărare trebuie să fie 

consolidat, iar resursele sale mărite, 

pentru a-i permite să acționeze mai 

eficient. Statele membre ar trebui să-și 

asume mai multă responsabilitate pentru 

consolidarea capabilităților europene și 

să-și mărească cheltuielile pentru 

cercetarea în domeniul militar, prin 

intermediul AEA. În plus, trebuie 

dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

3. remarcă rolurile complementare ale 

Comisiei Europene, statelor membre și 

Agenției Europene de Apărare (AEA) în 

domeniul bazei industriale și tehnologice 

de apărare europeană (EDTIB) și pentru 

piața europeană de apărare (EDM); 

salută, în acest sens, angajamentele 

ambițioase și reconfirmate ale părților 

interesate prezente la Consiliile Europene 

din 2013 și 2015; îndeamnă statele 

membre să inițieze imediat noi programe 

de achiziții viitoare prin cooperare care să 

conducă la nevoia urgentă de noi 

capabilități și care să contribuie la 

autonomia strategică și competitivitatea 

industrială în materie de apărare a UE; în 
plus, trebuie dezvoltată o veritabilă 

capacitate europeană de informații și 

previziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  129 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite 

să acționeze mai eficient. Statele membre 

ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

3. îndeamnă UE, prin urmare, să 

intensifice cooperarea statelor membre 

pentru cercetarea în domeniul apărării, să-

și întărească baza industrială și apărarea 

cibernetică, prin gruparea și utilizarea în 

comun a resurselor, în vederea unei 

utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare și a economisirii resurselor 

disponibile, în interesul cetățenilor UE;. 

consideră că rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat pentru a 

oferi un sprijin adecvat statelor membre 

aflate în criză și pentru a le reduce 

sarcinile financiare; consideră că statele 
membre ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene pentru cercetarea 

în domeniul securității, prin intermediul 

AEA; 

Or. it 

 

Amendamentul  130 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza tehnologică 

și industrială și apărarea cibernetică, prin 

gruparea și utilizarea în comun a resurselor 

și coordonarea mai eficientă a utilizării 

bugetelor de apărare; subliniază că rolul 

Agenției Europene de Apărare trebuie să 

fie consolidat într-o mare măsură, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 
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trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

acționeze mai eficient și că statele membre 

ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA; constată că 

există deja numeroase studii care definesc 

succint proiectele și propunerile concrete 

unde este nevoie în continuare de o 

cooperare eficientă și de apărare și că 

acestea ar putea fi utile și eficiente, 

inclusiv, de exemplu, în domeniile care nu 

au legătură directă cu instrumentele de 

apărare letale, cum ar fi realimentarea cu 

combustibil aer-aer, transporturile, 

logistica și mentenanța; în plus, trebuie 

dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune cu 

mecanismele de control adecvate în 

vigoare; 

Or. en 

 

Amendamentul  131 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor 

naționale de apărare; rolul Agenției 

Europene de Apărare trebuie să fie pe 

deplin consolidat în acest sens, pentru a-i 

permite să acționeze mai eficient; statele 

membre ar trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar; în plus, trebuie îmbunătățit 

schimbul de informații la scară europeană 



 

PE577.080v01-00 72/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

în limitele resurselor naționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  132 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar,prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare; rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient; 

Or. en 

 

Amendamentul  133 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

3. îndeamnă UE să-și intensifice 

cooperarea coerentă și structurată pentru 
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structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

cercetarea în domeniul apărării, să-și 

întărească baza industrială și apărarea 

cibernetică, prin gruparea și utilizarea în 

comun a resurselor în vederea unei utilizări 

mai eficiente a bugetelor de apărare, totuși, 

în acest context, subliniază cadrul juridic 

obligatoriu al Poziției comune 

2008/944/PESC privind exporturile de 

arme; rolul Agenției Europene de Apărare 

trebuie să fie consolidat, iar resursele sale 

mărite, pentru a-i permite să acționeze mai 

eficient; statele membre ar trebui să-și 

asume mai multă responsabilitate pentru 

consolidarea capabilităților europene și să-

și mărească cheltuielile pentru cercetarea în 

domeniul militar, prin intermediul AEA; în 

plus, trebuie dezvoltată o veritabilă 

capacitate europeană de informații și 

previziune care necesită, de asemenea, o 

alocare suficientă a fondurilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  134 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA. În plus, 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare; rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient; statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, prin intermediul AEA; în plus, 
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trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

solicită statelor membre să intensifice 

schimbul de informații cu privire la 

aspectele legate de informare, în special 

prin alimentarea sistematică a 

platformelor europene, cum ar fi Sistemul 

de informații Schengen (SIS) sau 

Sistemul european de informații cu 

privire la cazierele judiciare (ECRIS); 

îndeamnă statele membre să încrucișeze 

informațiile colectate pentru a îmbunătăți 

combaterea terorismului; solicită, de 

asemenea, consolidarea cooperării cu 

Europol; salută, în acest sens, 

deschiderea unui centru european de 

combatere a terorismului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  135 

Andrej Plenković 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare. Rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient. Statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar,prin intermediul AEA. În plus, 

trebuie dezvoltată o veritabilă capacitate 

europeană de informații și previziune; 

3. îndeamnă UE, în consecință, să-și 

intensifice cooperarea coerentă și 

structurată pentru cercetarea în domeniul 

apărării, să-și întărească baza industrială și 

apărarea cibernetică, prin gruparea și 

utilizarea în comun a resurselor în vederea 

unei utilizări mai eficiente a bugetelor de 

apărare; rolul Agenției Europene de 

Apărare trebuie să fie consolidat, iar 

resursele sale mărite, pentru a-i permite să 

acționeze mai eficient; statele membre ar 

trebui să-și asume mai multă 

responsabilitate pentru consolidarea 

capabilităților europene și să-și mărească 

cheltuielile pentru cercetarea în domeniul 

militar, atât la nivel național, cât și prin 

intermediul AEA; în plus, trebuie 

dezvoltată o veritabilă capacitate 
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europeană de informații și previziune; 

Or. en 

 

Amendamentul  136 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. solicită ÎR/VP să abordeze problema 

lipsei de claritate cu privire la clauza de 

apărare reciprocă prevăzută la articolul 

42 alineatul (7) din TUE și să definească 

orientări și modalitățile de punere în 

aplicare, pentru a le permite astfel statelor 

membre să răspundă într-un mod eficace 

atunci când este invocată clauza; 

Or. fr 

 

Amendamentul  137 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. susține principiul conform căruia 

statele membre ar trebui să își asume 

angajamentul de a aloca 2 % din PIB 

pentru cheltuielile de apărare până în 

2024 cu scopul de a atinge un nivel mai 

ridicat al capabilităților de apărare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  138 

Michael Gahler 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. reamintește angajamentul statelor 

membre de a atinge obiectivul colectiv de 

2 % din cheltuielile noastre în materie de 

apărare pentru finanțarea cercetării și le 

solicită să se ridice la nivelul acestor 

ambiții; își reiterează angajamentul 

pentru un viitor program de cercetare și 

tehnologie în domeniul apărării finanțat 

de UE în următorul cadru financiar 

multianual (2021-2027); salută semnarea 

acordului de delegare între Comisia 

Europeană și AEA de creare a unui 

proiect-pilot privind cercetarea în 

domeniul apărării PSAC, inițiat de 

Parlamentul European în bugetul pentru 

anul 2015; încurajează Comisia 

Europeană și AEA să îmbunătățească 

cooperarea și participarea părților 

interesate privind instituirea unei acțiuni 

pregătitoare pentru cercetarea în 

domeniul apărării; salută raportul 

Grupului personalităților cu privire la 

acțiunea pregătitoare pentru cercetarea 

din domeniul PSAC pe tema „Cercetarea 

europeană în domeniul apărării”; invită 

VP/ÎR și Comisia să prezinte 

Parlamentului European planurile lor 

privind viitorul program de cercetare și 

tehnologie în domeniul apărării și să 

participe împreună cu parlamentarii la o 

dezbatere deschisă; 

Or. en 

 

Amendamentul  139 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. consideră că este necesar să 

promoveze o mai bună coordonare între 

serviciile naționale de informații ale 

statelor membre și să se elaboreze un 

cadru de reglementare corespunzător 

pentru crearea unui serviciu de informații 

european veritabil; ia act de rezultatele 

slabe din cadrul Europol în ceea ce 

privește schimbul și coordonarea între 

serviciile de informații; regretă absența 

unei obligații a statelor membre de a 

asigura că informațiile relevante sunt 

transmise către Europol și către celelalte 

state membre; speră, prin urmare, că 

mandatul Europol va fi consolidat și că 

statele membre vor da dovadă de un mai 

mare angajament pentru a-și coordona 

serviciile naționale de informații; 

Or. it 

 

Amendamentul  140 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. crede cu tărie că există o nevoie 

urgentă de a dezvolta o adevărată 

capacitate europeană în domeniul 

serviciilor de informații și al prognozei; 

constată că serviciile de informații și de 

informare existente în cadrul sistemelor 

naționale și UE s-au dovedit a fi lipsite de 

coordonare, cu resurse deficitare în ceea 

ce privește componenta umană a 

serviciilor de informații (și anume lipsa 

unei expertize în limbi străine, 

informatică și medii sociale) și conducând 

în mod greșit la absența unui control 

democratic adecvat; consideră că 

ineficiența este în mare parte cauzată de o 
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reticență învechită și autodistructivă a 

statelor membre în schimbul de informații 

între partenerii UE; face apel la spirit de 

conducere și voință politică pentru a 

asigura funcționarea rapidă a unei 

structuri eficiente unice de informații și 

de criză la Bruxelles, sub autoritatea 

ÎR/VP, și la coordonarea cu structurile 

naționale de informații, civile și militare; 

îndeamnă statele membre să revizuiască 

structurile naționale de informații, pentru 

a evita o rivalitate internă, să faciliteze 

coordonarea europeană și să asigure 

controlul democratic; 

Or. en 

 

Amendamentul  141 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. critică ferm Comisia pentru faptul că 

nu își îndeplinește la timp sarcinile 

încredințate de Consiliul European din 

2013 în ceea ce privește o foaie de parcurs 

anunțată pentru un regim UE global de 

securitate a aprovizionării, o carte verde 

anunțată privind controlul capabilităților 

industriale de apărare și securitate 

sensibile, monitorizarea apărării și 

achizițiilor în domeniul securității, 

precum și „vânzările 

interguvernamentale” din sectorul 

apărării; 

Or. en 

 

Amendamentul  142 

Michael Gahler 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3c. ia act de decizia Consiliului (PESC) 

2015/1835 din 12 octombrie; solicită 

directorului agenției și VP/ÎR să 

informeze Parlamentul European cu 

privire la modul în care această decizie a 

Consiliului reflectă opinia repetată a 

Parlamentului, consolidând AEA prin 

finanțarea populării cu personal a 

agenției și a cheltuielilor de funcționare 

din bugetul Uniunii; critică ferm 

guvernul Regatului Unit pentru blocarea 

creșterii bugetului operațional al AEA în 

al cincilea an consecutiv, ceea ce riscă să 

submineze sarcinile curente și viitoare ale 

AEA; 

Or. en 

 

Amendamentul  143 

James Carver 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în 

direcția creării unor forțe comune 

voluntare de apărare și definirea unei 

politici comune de apărare care va 

conduce în final la o apărare comună. 

Sprijină, prin urmare, elaborarea unei 

Cărți albe privind apărarea UE, prin care 

să se actualizeze obiectivul global de la 

Helsinki din 1999; 

eliminat 

Or. en 

 



 

PE577.080v01-00 80/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

Amendamentul  144 

Paavo Väyrynen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în 

direcția creării unor forțe comune 

voluntare de apărare și definirea unei 

politici comune de apărare care va 

conduce în final la o apărare comună. 

Sprijină, prin urmare, elaborarea unei 

Cărți albe privind apărarea UE, prin care 

să se actualizeze obiectivul global de la 

Helsinki din 1999; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  145 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune 

de apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că, în locul orientării în 

direcția creării unei forțe comune voluntare 

de apărare și al definirii unei politici 

comune de apărare care va conduce în final 

la o apărare comună, obiectivele principale 

ar trebui să fie dezarmarea și soluționarea 

conflictelor civile; consideră că elaborarea 

unei Cărți albe privind apărarea UE, prin 

care să se actualizeze obiectivul global de 

la Helsinki din 1999, este 

contraproductivă în contextul acestor 

obiective; 

Or. en 
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Amendamentul  146 

Knut Fleckenstein 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în 

direcția creării unor forțe comune 

voluntare de apărare și definirea unei 

politici comune de apărare care va 

conduce în final la o apărare comună. 
Sprijină, prin urmare, elaborarea unei Cărți 

albe privind apărarea UE, prin care să se 

actualizeze obiectivul global de la Helsinki 

din 1999; 

4. sprijină, prin urmare, elaborarea unei 

Cărți albe privind apărarea UE, prin care să 

se actualizeze obiectivul global de la 

Helsinki din 1999; 

Or. en 

 

Amendamentul  147 

Neena Gill, Afzal Khan, Richard Howitt 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune 

de apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 
elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că un obiectiv ar trebui să-l 

reprezinte orientarea în direcția creării unor 

forțe comune voluntare de apărare; sprijină 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

Or. en 

 

Amendamentul  148 

Ana Gomes, Elena Valenciano 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune 

de apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. solicită înființarea unui sediu 

permanent al UE pentru a îmbunătăți 

capacitatea militară de gestionare a 

crizelor, pentru a asigura planificarea de 

urgență și interoperabilitatea forțelor și a 

echipamentelor și pentru a desfășura și 

coordona operațiunile PSAC; consideră că 

un obiectiv principal ar trebui să-l 

reprezinte orientarea UE în direcția creării 

unor forțe comune voluntare de apărare și 

dezvoltarea unei culturi comune de 

securitate și apărare care va conduce în 

final la o structură de apărare comună; 

invită statele membre să consolideze 

cooperarea în domeniul apărării în mod 

colectiv, bilateral sau în grupuri 

regionale, și anume prin intermediul 

educației comune, al formării și al 

exercițiilor; sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze atât 

obiectivele civile, cât și cele militare 

globale de la Helsinki din 1999, 

concentrându-se pe metodele de 

reformare a dezvoltării capabilităților 

PSAC, prin intensificarea presiunii inter 

pares, prin evaluare și responsabilitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  149 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

unor unități militare multinaționale 
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apărare și definirea unei politici comune 

de apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

partajate permanent, cu scopul de a 

îndeplini sarcinile prevăzute la 

articolul 43 din TUE; sprijină, prin 

urmare, elaborarea unei Cărți albe privind 

apărarea UE, care să descrie cu exactitate 

care este nevoia de capabilități în scopul 

îndeplinirii sarcinilor enumerate în 

Tratatul de la Lisabona, prin care să se 

actualizeze obiectivul global de la Helsinki 

din 1999; 

Or. en 

 

Amendamentul  150 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune 

de apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

definirii unei politici comune de apărare; 

sprijină, prin urmare, elaborarea unei Cărți 

albe privind apărarea UE, prin care să se 

actualizeze obiectivul global de la Helsinki 

din 1999; 

Or. fr 

 

Amendamentul  151 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în 

direcția creării unor forțe comune 

voluntare de apărare și definirea unei 

4. reamintește că, având în vedere 

intensificarea problemelor și a 

amenințărilor la adresa securității, 

precum și reticența statelor membre față 



 

PE577.080v01-00 84/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

politici comune de apărare care va conduce 

în final la o apărare comună. Sprijină, prin 

urmare, elaborarea unei Cărți albe 

privind apărarea UE, prin care să se 

actualizeze obiectivul global de la 

Helsinki din 1999; 

de lucrul în mod concertat pentru a le 

contracara, este extrem de important să se 

activeze dispozițiile relevante din tratat, în 

special cooperarea structurată 

permanentă (PESCO); invită VP/ÎR să 

ofere opțiuni realiste pentru lansarea cu 

succes a PESCO ca mijloc de finanțare de 

către UE a cooperării militare pe timp de 

pace; încurajează statele membre și 

VP/ÎR să stabilească PESCO ca prim pas 

de definire a unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună; își reiterează apelul 

adresat statelor membre și VP/ÎR pentru 

demararea unui proces care să conducă 

la o Carte albă a UE pentru securitate și 

apărare, în continuarea strategiei 

mondiale a UE privind politica externă și 

de securitate, cu participarea deplină a 

Parlamentului European, în vederea 

compatibilizării ambițiilor strategice ale 

UE cu procesele de dezvoltare a 

capabilităților; 

Or. en 

 

Amendamentul  152 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în 

direcția creării unor forțe comune 

voluntare de apărare și definirea unei 

politici comune de apărare care va 

conduce în final la o apărare comună. 

Sprijină, prin urmare, elaborarea unei Cărți 

albe privind apărarea UE, prin care să se 

actualizeze obiectivul global de la Helsinki 

din 1999; 

4. consideră că noua strategie privind 

politica externă și de securitate a ÎR/VP 

este aceea de a oferi cadrul în care statele 

membre pot acționa în mod colectiv 

pentru a face față amenințărilor la adresa 

securității și stabilității Uniunii; de 

asemenea, consideră că obiectivul 

principal și final ar trebui să fie o Uniune 

Europeană a apărării cu forțele de 

apărare integrate și o politică comună 

reală și durabilă de apărare; sprijină, prin 

urmare, elaborarea unei Cărți albe privind 

apărarea UE, prin care să se actualizeze 
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obiectivul global de la Helsinki din 1999; 

Or. en 

 

Amendamentul  153 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună, cu o comandă 

operațională integrată și un mecanism de 

finanțare flexibil; sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999;  

Or. en 

 

Amendamentul  154 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună; sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; constată că 

grupurile tactice de luptă ale UE pot 

constitui un bun punct de plecare pentru 



 

PE577.080v01-00 86/126 AM\1087188RO.doc 

RO 

realizarea acestui obiectiv, cu condiția să 

existe o voință politică de a le utiliza, 

precum și o procedură de luare a 

deciziilor mai eficientă pentru a le 

desfășura; 

Or. en 

 

Amendamentul  155 

Mark Demesmaeker 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

4. consideră că un obiectiv principal ar 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună; sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; va încuraja 

eforturile pragmatice pentru stabilirea 

unei politici de apărare europene, în 

cooperare cu NATO, pe baza unor forțe 

naționale armate dinamice care să 

colaboreze din ce în ce mai mult, inclusiv 

în domeniul educației și formării 

profesionale și în domeniul cercetării și 

dezvoltării; 

Or. nl 

 

Amendamentul  156 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. consideră că un obiectiv principal ar 4. consideră că un obiectiv principal ar 
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trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună. Sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999; 

trebui să-l reprezinte orientarea în direcția 

creării unor forțe comune voluntare de 

apărare și definirea unei politici comune de 

apărare care va conduce în final la o 

apărare comună; sprijină, prin urmare, 

elaborarea unei Cărți albe privind apărarea 

UE, prin care să se actualizeze obiectivul 

global de la Helsinki din 1999, în cadrul 

strategiei care va fi prezentată în iunie 

2016; 

Or. fr 

 

Amendamentul  157 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. consideră că actuala activare a 

articolului 42 alineatul (7) din TUE ar 

trebui să servească drept catalizator, 

pentru a fructifica potențialul tuturor 

prevederilor din tratat referitoare la 

securitate și apărare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  158 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. consideră că o nouă procedură 

decizională pentru misiunile militare ale 

UE, de exemplu, prin majoritate calificată 

în loc de unanimitate în Consiliu, ar 

îmbunătăți agilitatea și puterea UE de a 

răspunde amenințărilor și crizelor, 

recunoscând, în același timp, că decizia 
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de a prevedea sau nu trupe pentru astfel 

de misiuni trebuie să fie luată la nivelul 

statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  159 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4a. crede cu tărie că capabilitățile PSAC 

ar trebui să fie utilizate într-un mod mai 

proactiv și strategic, cu accent pe 

prevenirea conflictelor și consolidarea 

păcii în vecinătatea imediată a UE; 

reamintește, cu toate acestea, 

învățămintele trase din intervențiile 

militare recente, care dictează că orice 

decizie cu privire la utilizarea resurselor 

militare PSAC trebuie să fie înscrisă în 

cadre multilaterale solide și coaliții 

regionale pentru a aborda guvernarea în 

vidul postconflict și vidul de securitate; 

Or. en 

 

Amendamentul  160 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care 

să completeze NATO în apărarea 

teritorială și care să poată desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

eliminat 
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Or. it 

 

Amendamentul  161 

Charles Tannock 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care 

să completeze NATO în apărarea 

teritorială și care să poată desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  162 

Paavo Väyrynen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care 

să completeze NATO în apărarea 

teritorială și care să poată desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  163 

Sabine Lösing 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care 

să completeze NATO în apărarea teritorială 

și care să poată desfășura intervenții, în 

mod autonom, dincolo de granițele UE; 

5. subliniază faptul că UE ar trebui să 

redevină un actor strict civil; prin urmare, 

protestează împotriva consolidării 

cooperării UE-NATO și a creării unor 

forțe europene care să completeze NATO 

în apărarea teritorială și care să poată 

desfășura intervenții, în mod autonom, 

dincolo de granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  164 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care 

să completeze NATO în apărarea 

teritorială și care să poată desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

5. ia act de cooperarea UE-NATO în 

contextul acordurilor „Berlin Plus”; 

reiterează necesitatea de a reconfirma 

concluziile de la Köln și Helsinki din 1999 

care vizează lansarea unui proces de 

distribuire a unor capabilități modeste ale 

UE în domeniul gestionării crizelor și al 

menținerii păcii, în conformitate cu 

sarcinile descrise la articolul 43 din TUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  165 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene de apărare teritorială; 

Or. el 

Amendamentul  166 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să poată desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  167 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța consolidării 

cooperării UE-NATO, care ar trebui să 

garanteze coordonarea între operațiunile 

forțelor europene și intervențiile NATO în 

apărarea teritorială; subliniază faptul că 

PSAC nu se află în concurență cu NATO, 

ci reprezintă, de fapt, singura modalitate 

de a consolida pilonul european al NATO 

și de a garanta că membrii europeni ai 
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NATO respectă angajamentele NATO; 

Or. en 

 

Amendamentul  168 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

pilonului european în cadrul NATO, pe 

de o parte pentru a garanta că UE își 

asumă partea sa de responsabilitate și, pe 

de altă parte, astfel încât UE să poată 

funcționa pe cont propriu acolo unde este 

necesar, fără a fi dependentă de sprijinul 

din partea partenerilor NATO sau de 

infrastructură; sprijină crearea unor forțe 

europene care să completeze NATO în 

apărarea teritorială și care să poată 

desfășura intervenții, în mod autonom, 

dincolo de granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  169 

Michael Gahler 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 
NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO, propune 

combinarea conceptelor de grupuri tactice 

de luptă ale UE și forțe de răspuns ale 

NATO, în scopul de a spori 

compatibilitatea acestora, păstrând, în 

același timp, autonomia operațională în 

ambele formate; solicită VP/ÎR și 

Consiliului să informeze Parlamentul cu 
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privire la modurile în care grupurile 

tactice de luptă ale UE și Forța europeană 

de reacție rapidă pot contribui în 

completarea NATO la apărarea teritorială 

pe baza clauzei de apărare reciprocă 

[articolul 42 alineatul (7) din TUE]; 

solicită VP/ÎR să furnizeze informații cu 

privire la rezultatele vizitei secretarului 

general al NATO la Parlamentul 

European din 30 martie 2015 și la 

domeniile de cooperare UE-NATO pe 

care acesta le-a identificat prin 

„consolidarea comună a rezistenței”, 

„prin consolidarea rezistenței împreună 

cu vecinii noștri”și „în domeniul 

investițiilor în materie de apărare”; 

Or. en 

 

Amendamentul  170 

Mark Demesmaeker 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; observă 

că, în ceea ce privește politica sa de 

securitate și de apărare, UE este în 

continuare un actor complementar în 

raport cu NATO, ceea ce înseamnă că 

Europa trebuie să își asume o mai mare 

responsabilitate pentru rezolvarea 

anumitor situații de criză; consideră că 

NATO continuă să joace un rol central în 

politicile de securitate și apărare ale 

statelor membre, pe de o parte, cu privire 

la descurajarea amenințărilor, dar și la 

apărarea teritoriului european, iar pe de 

altă parte, cu privire la eforturile de a 

obține pacea și securitatea în alte părți ale 
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lumii; 

 

Or. nl 

Amendamentul  171 

Knut Fleckenstein 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să consolideze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  172 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină ideea ca 

UE, prin instrumentele existente de care 

dispune (PSAC), să fie în măsură să joace 

un rol central în apărarea europeană și 

desfășurarea unor intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  173 

Vincent Peillon 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială; reamintește 

că grupurile tactice ale UE, care nu au 

fost niciodată utilizate, pot desfășura 

intervenții, în mod autonom, dincolo de 

granițele UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  174 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

reamintește că contribuțiile militare ar 

trebui să se bazeze pe principiul 

solidarității între statele membre ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  175 

Andrej Plenković 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 5. ia act de importanța vitală a consolidării 
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cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

cooperării UE-NATO și susține 

importanța consolidării și extinderii în 

domeniul comunicării strategice al 

consultării politice, al dezvoltării 

capabilităților și al contracarării noilor 

provocări în materie de securitate, cum ar 

fi amenințările hibride; sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  176 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act de importanța vitală a consolidării 

cooperării UE-NATO și sprijină crearea 

unor forțe europene care să completeze 

NATO în apărarea teritorială și care să 

poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

5. subliniază importanța vitală a 

consolidării cooperării UE-NATO și 

sprijină crearea unor forțe europene care să 

completeze NATO în apărarea teritorială și 

care să poată desfășura intervenții, în mod 

autonom, dincolo de granițele UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  177 

Louis Michel, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. reamintește importanța 

multilateralismului și necesitatea unei 

cooperări îmbunătățite cu Organizația 

Națiunilor Unite, atunci când condițiile și 

realitatea geopolitice permit acest lucru, 

cu scopul de a instaura o ordine mondială 
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bazată pe respectarea dreptului 

internațional; subliniază urgența 

reformării ONU, pentru a reflecta 

realitatea geopolitică actuală; consideră 

că organizațiile regionale trebuie să 

susțină în mod activ ONU în ceea ce 

privește gestionarea crizelor și conflictelor 

actuale, ca răspuns la amenințările la 

adresa securității internaționale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  178 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că controlul exporturilor de 

arme face parte integrantă din politica 

externă și de securitate a UE și trebuie să 

fie ghidat de principiile consacrate la 

articolul 21 din TUE, în special 

promovarea democrației și a statului de 

drept și menținerea păcii, prevenirea 

conflictelor și consolidarea securității 

internaționale; reamintește că este 

esențial să se asigure coerența între 

exporturile de arme și credibilitatea UE 

ca promotor al drepturilor omului la nivel 

mondial; își exprimă convingerea fermă 

că o punere în aplicare mai eficientă a 

celor opt criterii ale poziției comune ar 

reprezenta o contribuție importantă la 

dezvoltarea strategiei globale a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  179 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. consideră că promovarea și protecția 

drepturilor omului contribuie în mod 

eficient la prevenirea conflictelor; este 

convins că Uniunea ar trebui să își 

stimuleze capacitățile operaționale în 

domeniul prevenirii conflictelor civile; 

subliniază necesitatea de a promova și 

abilita abordările bazate pe societatea 

civilă în vederea prevenirii conflictelor, în 

special medierea, dialogul și 

reconcilierea, în scopul de a pune capăt 

ciclului de violență în multe țări și regiuni 

instabile și expuse la conflicte; 

Or. en 

 

Amendamentul  180 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. invită UE să urmărească sinergii mai 

strânse cu instrumentele ONU de 

gestionare a crizelor, de mediere și 

soluționare a conflictelor, în deplină 

conformitate cu Carta ONU; de 

asemenea, invită UE să se asigure că 

organizațiile regionale preiau o 

responsabilitate crescută pentru 

guvernanța securității cooperatiste, 

precum și că rolul lor în arhitectura ONU 

este în continuare ridicat și definit mai 

clar; 

Or. en 
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Amendamentul  181 

Hilde Vautmans, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Paavo Väyrynen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. ia act de discuțiile cu privire la 

proiectul de raport referitor la 

„operațiunile de menținere a păcii - 

colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea 

Africană” (2015/2275(INI)); salută 

intensificarea cooperării între UE și ONU 

și UE și UA în operațiunile de menținere 

a păcii, subliniază faptul că abordările de 

soluționare a conflictelor ar trebui să fie 

integrate cât mai mult posibil în soluțiile 

multilaterale convenite, respectând 

multiplele dimensiuni de care au nevoie 

astfel de intervenții pentru a acoperi 

domeniile de menținere a păcii și 

consolidării dezvoltării durabile, 

combaterii cauzelor profunde ale 

migrației și respectării drepturilor 

omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  182 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5b. invită Comisia să evalueze impactul pe 

care exporturile UE de arme, de 

tehnologii de supraveghere și de 

tehnologii cu utilizare dublă îl au asupra 

țărilor terțe din punct de vedere al 

peisajului de securitate al UE, precum și 

asupra eficienței politicii externe a UE, 

incluzând eforturile de politică de 

dezvoltare și umanitare; 
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Or. en 

 

Amendamentul  183 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5c. invită statele membre să respecte 

poziția comună privind exporturile de 

arme și să pună capăt comerțului de arme 

cu țările terțe care nu îndeplinesc 

criteriile enumerate; 

Or. en 

 

Amendamentul  184 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. sprijină aprofundarea în continuare a 

guvernanței eficiente a domeniilor globale 

comune, cum ar fi marea, aerul, spațiul și 

spațiul cibernetic; 

6. sprijină și percepe nevoia urgentă de 

guvernanță eficientă a domeniilor globale 

comune, cum ar fi marea, aerul, spațiul și 

spațiul cibernetic; consideră că UE și 

statele sale membre ar trebui să se 

poziționeze pentru a influența dezbaterea 

și pentru a orienta acțiunea în forurile 

mondiale, cum ar fi ONU, în ceea ce 

privește guvernanța acelor domenii în 

care se manifestă interesele strategice și 

de securitate ale UE; consideră că UE ar 

trebui să orienteze guvernanța mondială 

maritimă, nu numai pentru interesele de 

securitate, ci și din motive economice și 

comerciale, astfel cum se subliniază în 

obiectivele stabilite în Strategia Uniunii 

Europene în materie de securitate 

maritimă; constată, în plus, că UE are o 

mare responsabilitate și o urgență vitală 
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în promovarea guvernanței spațiului 

cibernetic la nivel mondial, și anume în 

contextul amenințărilor cibernetice, 

supravegherii în masă și al altor 

amenințări la adresa libertăților 

fundamentale și a propriilor sale interese 

strategice și de securitate, care provin fie 

din absența reglementării, fie din 

reglementarea fragmentată și excesivă și 

dominarea spațiului cibernetic de către 

alte puteri; 

Or. en 

 

Amendamentul  185 

István Ujhelyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază faptul că măsurile legate de 

politicile de securitate și de apărare 

trebuie să fie completate de o atenție 

amplă acordată cauzelor socioeconomice, 

culturale și ecologice mai extinse ale 

problemelor actuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  186 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. invită ÎR și statele membre ale UE să 

utilizeze strategia globală ca instrument 

pentru clarificarea și consolidarea 

politicii de vecinătate a Uniunii; este 

convins că, în această privință, este 
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esențială recrearea unui sentiment de 

solidaritate în cadrul Uniunii și 

conectarea într-un sens mult mai direct a 

răspunsurilor sale din est și din sud; 

Or. en 

 

Amendamentul  187 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. consolidează diplomația europeană 

pentru prevenirea conflictelor, sprijinirea 

democrației și construirea de alianțe prin 

mediere și dialog; 

Or. en 

 

Amendamentul  188 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. remarcă faptul că rolul jucat de 

tehnologie în societățile noastre este în 

creștere și că politica UE trebuie să 

răspundă evoluțiilor rapide din 

dezvoltarea tehnologică; subliniază, în 

acest context, rolul de abilitare 

fundamental pe care internetul și 

tehnologiile îl pot juca în dezvoltarea, 

democratizarea și emanciparea cetățenilor 

din întreaga lume și, prin urmare, 

subliniază importanța pe care o are faptul 

că UE lucrează pentru a promova și 

proteja internetul liber și deschis și pentru 

a proteja drepturile digitale; 
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Or. en 

 

Amendamentul  189 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. subliniază faptul că, pentru ca 

strategia globală să fie aplicată cu succes 

și îmbrățișată de cetățenii, aliații și 

partenerii noștri, este necesar ca SEAE să 

dispună de diplomați instruiți și de 

resursele necesare pentru dezvoltarea și 

punerea în aplicare a unei politici de 

comunicare strategică pentru secolul XXI, 

precum și de mijloacele pentru a asigura 

conducerea strategică și independența 

pentru punerea în aplicare a unei game 

cuprinzătoare de instrumente de politică 

externă; 

Or. en 

 

Amendamentul  190 

Marietje Schaake, Hilde Vautmans 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. subliniază faptul că impactul 

tehnologiilor ar trebui să se reflecte în 

strategia globală și în egală măsură în 

inițiativele privind securitatea cibernetică, 

în timp ce, ca parte integrantă din 

îmbunătățirea drepturilor omului, acest 

impact ar trebui să fie integrat în toate 

politicile și programele UE, dacă este 

cazul, pentru a promova protecția 

drepturilor omului, democrația, statul de 

drept și buna guvernanță, precum și 
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soluționarea pașnică a conflictelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  191 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6c. subliniază faptul că UE a demonstrat 

deja că poate fi eficientă atunci când 

reunește toate instituțiile, resursele și 

statele sale membre pentru a obține 

realizări diplomatice importante, cum ar 

fi cele din vecinătate (de exemplu, Serbia 

și Kosovo, precum și în Fosta Republică 

iugoslavă a Macedoniei), precum și mai 

departe (inclusiv în depășirea crizei 

nucleare cu Iranul, în numele Consiliului 

de Securitate al ONU); 

Or. en 

 

Amendamentul  192 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6d. constată că, în fața unui număr tot 

mai mare de crize regionale și 

internaționale, UE trebuie să investească 

mai mult în răspunsurile timpurii în 

vederea prevenirii conflictelor, inclusiv 

prin mediere și dialog, în scopul de a 

construi capacitatea de adaptare, de a 

consolida democrațiile fragile și de a 

stopa valul în creștere de radicalizare și 

conflict; 
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Or. en 

 

Amendamentul  193 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6e. consideră că Parlamentul European 

își poate juca pe deplin rolul în cadrul 

eforturilor mondiale ale UE de prevenire 

a conflictelor, bazându-se pe propria sa 

experiență și pe utilizarea medierii și a 

dialogului, prin susținerea dialogului 

dintre partide și construirea consensului 

și prin consolidarea capacităților 

parlamentelor de a fi un spațiu pentru 

dezvoltarea unei culturi democratice 

pașnice; 

Or. en 

 

Amendamentul  194 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Subtitlul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- Stabilizarea vecinătății mai largi a 

Europei 

- Contribuția la instaurarea păcii și a 

statului de drept în vecinătate 

Or. en 

 

Amendamentul  195 

James Carver 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai 

multă credibilitate ca actor global în 

domeniul securității și politicii externe, 

UE ar trebui să-și asume o mai mare 

responsabilitate și să se concentreze 

asupra acoperirii vidului de securitate din 

vecinătatea sa și între vecinii vecinilor 

săi; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  196 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai 

multă credibilitate ca actor global în 

domeniul securității și politicii externe, 

UE ar trebui să-și asume o mai mare 

responsabilitate și să se concentreze 

asupra acoperirii vidului de securitate din 

vecinătatea sa și între vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, în calitate de actor care 

are un rol de jucat pe scena 

internațională, Uniunea trebuie să se 

implice mai activ în soluționarea 

conflictelor, în special prin utilizarea 

dialogului politic; 

Or. fr 

 

Amendamentul  197 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai 

multă credibilitate ca actor global în 

domeniul securității și politicii externe, 
UE ar trebui să-și asume o mai mare 

responsabilitate și să se concentreze 

7. consideră că o primă prioritate pentru 

politica externă și de securitate a UE 

trebuie să fie contribuția la crearea 

stabilității în vecinătatea sudică și estică a 

Uniunii; constată că Instrumentul 
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asupra acoperirii vidului de securitate din 

vecinătatea sa și între vecinii vecinilor săi; 
european de vecinătate revizuit nu s-a 

ridicat la înălțimea obiectivelor sale, mai 

ales atunci când vine vorba despre 

principiul „mai mult pentru mai mult”; 

Or. en 

 

Amendamentul  198 

Ana Gomes, Elena Valenciano 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a fi mai eficientă și 

credibilă ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; remarcă faptul că 

securitatea UE însăși este intrinsec legată 

de o strategie europeană pentru a rezolva 

conflictele din vecinătate și pentru a crea 

condiții de stabilitate și prosperitate 

bazată pe statul de drept și respectarea 

drepturilor omului, prin urmare, 

abordând cauzele profunde ale 

războaielor și conflictelor actuale, 

fluxurile migratorii și criza refugiaților, 

care au un impact direct asupra UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  199 

Knut Fleckenstein 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 
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securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii 

vidului de securitate din vecinătatea sa și 

între vecinii vecinilor săi; 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate 

pentru stabilirea, menținerea și susținerea 

securității, stabilității, statului de drept și 

prosperității în vecinătatea sa; 

Or. en 

 

Amendamentul  200 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii 

vidului de securitate din vecinătatea sa și 

între vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume, cu prioritate, o mai mare 

responsabilitate cu privire la crizele care 

afectează vecinătatea sa directă; 

Or. fr 

 

Amendamentul  201 

Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și din 

vecinătatea mai largă; capacitatea de a 

restabili securitatea, de a sprijini 

partenerii regionali ai UE și de a securiza 

frontierele UE este o prioritate clară; 
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Or. en 

 

Amendamentul  202 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa; consideră 

că ar trebui să se acorde o atenție sporită 

țărilor care se află dincolo de vecinătatea 

imediată a Uniunii, pentru a colabora cu 

vecinii vecinilor săi; 

Or. fr 

 

Amendamentul  203 

Liisa Jaakonsaari 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; cu toate acestea, 

recunoaște și rolul transferurilor de arme 

din UE către state în conflict, care ar fi 

contribuit la aceste conflicte; 

Or. en 
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Amendamentul  204 

Jaromír Štětina 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; 

7. consideră că, pentru a câștiga mai multă 

credibilitate ca actor global în domeniul 

securității și politicii externe, UE ar trebui 

să-și asume o mai mare responsabilitate și 

să se concentreze asupra acoperirii vidului 

de securitate din vecinătatea sa și între 

vecinii vecinilor săi; solicită insistent 

creșterea capacității UE de a prevedea, 

aborda și răspunde la activitățile de 

dezinformare realizate de actorii externi; 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. subliniază că PSAC reprezintă o 

componentă importantă din ansamblul de 

instrumente de care dispun statele 

membre pentru a preveni crizele și a 

contribui la soluționarea acestora; în 

prezent, sunt în curs de desfășurare 17 

operațiuni și misiuni ale PSAC; 

Or. fr 

 

Amendamentul  206 

Francisco José Millán Mon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. consideră că prosperitatea și 

stabilitatea politică în vecinătatea sudică 

au o importanță strategică fundamentală 

pentru Uniune și că UE și țările 

mediteraneene trebuie să colaboreze 

strâns pe baza unor obiective reciproc 

acceptabile, bazate pe interese comune; 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită UE să pună un accent mai 

mare pe prevenirea conflictelor și pe 

factorii de fragilitate în vecinătate; 

reamintește că reprezentanții speciali ai 

UE și delegațiile UE ar trebui să joace un 

rol esențial în colectarea de informații de 

pe teren și în coordonarea tuturor 

instrumentelor UE într-o anumită 

regiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  208 

István Ujhelyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. consideră că UE se află la intersecția 

dintre dinamica internă în schimbare și 

mediul său extern în schimbare, prin 

urmare, nu este posibil să se ignore 
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legătura dintre dimensiunea externă a 

politicilor UE și evoluțiile interne ale 

Uniunii Europene; 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7a. solicită o abordare mult mai strategică 

față de Federația Rusă, care să se bazeze 

pe echilibrarea, implicarea și formarea 

comportamentului prin intermediul 

instituțiilor internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7b. consideră că UE ar trebui să mențină 

în permanență un angajament coerent și 

consecvent, atât în vecinătatea estică, cât 

și în vecinătatea sudică; 

Or. en 

 

Amendamentul  211 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 



 

AM\1087188RO.doc 113/126 PE577.080v01-00 

 RO 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7b. este convins că UE ar trebui să fie mai 

implicată, cu o diplomație de de-

escaladare, în special în vecinătatea 

sudică; consideră că noua strategie ar 

trebui să elaboreze modalități care să 

prezinte modul în care UE s-ar putea baza 

pe recentul acordul nuclear cu Iranul și 

să promoveze consolidarea în continuare 

a încrederii și alte acordurile regionale 

legate de securitate care s-ar putea clădi, 

de asemenea, pe experiența proprie a 

Europei în materie de aranjamente 

regionale de securitate, cum ar fi CSCE și 

acorduri precum Actul final de la 

Helsinki; 

Or. en 

 

Amendamentul  212 

Cristian Dan Preda 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 7c. subliniază faptul că relațiile dintre UE 

și Rusia trebuie să se bazeze pe 

respectarea dreptului internațional; 

subliniază faptul că ar trebui avută în 

vedere o reluare a cooperării doar în 

cazul în care Rusia respectă integritatea 

teritorială și suveranitatea Ucrainei, 

inclusiv a Crimeii, și pune în aplicare în 

totalitate acordurile de la Minsk, 

abținându-se de la activități militare și de 

securitate destabilizatoare la frontierele 

statelor membre ale Uniunii Europene; 

Or. en 
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Amendamentul  213 

James Carver 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii 

europene de vecinătate (PEV) recent 

revizuite; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, 

orice stat european poate solicita să 

devină membru al Uniunii Europene, cu 

condiția să adere la criteriile de la 

Copenhaga și la principiile democrației și 

ale respectării libertăților fundamentale, a 

drepturilor omului și a drepturilor 

minorităților, precum și să garanteze 

statul de drept; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  214 

Philippe Juvin 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii 

europene de vecinătate (PEV) recent 

revizuite; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, 

orice stat european poate solicita să 

devină membru al Uniunii Europene, cu 

condiția să adere la criteriile de la 

Copenhaga și la principiile democrației și 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să 

continue cooperarea cu țările vecine, în 

contextul politicii europene de vecinătate 

(PEV) recent revizuite; 



 

AM\1087188RO.doc 115/126 PE577.080v01-00 

 RO 

ale respectării libertăților fundamentale, a 

drepturilor omului și a drepturilor 

minorităților, precum și să garanteze 

statul de drept; 

Or. fr 

 

Amendamentul  215 

Arnaud Danjean 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al 

Uniunii Europene, cu condiția să adere la 

criteriile de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

Or. fr 

 

Amendamentul  216 

Sabine Lösing 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 
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foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite, în 

spiritul cooperării, solidarității, 

avantajului reciproc și respectului față de 

alegerile făcute de fiecare stat suveran în 

ceea ce privește politica externă, 

economică sau socială, unei politici de 

vecinătate care acordă prioritate susținerii 

dezvoltării regiunilor învecinate, 

promovării ocupării forței de muncă și a 

educației în locul reformelor neoliberale 

și al integrării în piața UE; reamintește 

faptul că, în conformitate cu articolul 49 

din TUE, orice stat european poate solicita 

să devină membru al Uniunii Europene, cu 

condiția să adere la criteriile de la 

Copenhaga și la principiile democrației și 

ale respectării libertăților fundamentale, a 

drepturilor omului și a drepturilor 

minorităților, precum și să garanteze statul 

de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 
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garanteze statul de drept; 

Or. fr 

 

Amendamentul  218 

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

Or. it 

Amendamentul  219 

Knut Fleckenstein 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 
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poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  220 

Marielle de Sarnez 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; aprobă 

angajamentul Comisiei Europene de a 

amâna procesul de extindere în vederea 

consolidării relațiilor dintre cele 28 de 

state membre;  

Or. fr 

 

Amendamentul  221 

Vincent Peillon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină perspectivele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

Or. fr 

 

Amendamentul  222 

Ana Gomes, Elena Valenciano, Jo Leinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al 

Uniunii Europene, cu condiția să adere la 
criteriile de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, promovării securității 

umane, a statului de drept, a respectării 

drepturilor omului și a democratizării, UE 

ar trebui să reflecteze la și să revizuiască 

propriile sale politici economice, sociale, 

financiare, comerciale, energetice și de 

altă natură care nici nu stimulează 

creșterea și nici nu creează locuri de 

muncă, efectiv contribuind la stimularea 

inegalităților, la resentimentele sociale și 

la instabilitatea politică din Europa, din 

vecinătatea sa și dincolo de ea; consideră 

că UE trebuie să-și mențină angajamentele 

de extindere și să intensifice cooperarea cu 

țările asociate foarte strâns, în contextul 

politicii europene de vecinătate (PEV) 

recent revizuite, în același timp solicitând 
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respectarea condițiilor și susținerea 

reformelor pentru respectarea criteriilor 

de la Copenhaga în cazul în care 

procesele de extindere sunt în vigoare și 

încorporează o abordare bazată pe 

participarea mai multor părți interesate, 

cu implicarea autorităților locale și 

regionale și a societății civile; consideră 

că UE ar trebui să promoveze în 

continuare valorile consacrate în criteriile 

de la Copenhaga, dincolo de procesul de 

extindere, făcând statele interesate să 

conștientizeze faptul că asumarea lor este 

în propriul lor interes, pentru propria lor 

modernizare și în beneficiul cetățenilor 

lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  223 

István Ujhelyi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; ia în 

calcul, prin urmare, necesitatea de a oferi 

un răspuns clar în ceea ce privește viitorul 

extinderii în Balcani și în privința 

Turciei; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, orice 

stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 

să adere la criteriile de la Copenhaga și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 

precum și să garanteze statul de drept; 

Or. en 
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Amendamentul  224 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

reconfirme angajamentul de extindere din 

2003 și să continue cooperarea cu țările 

asociate foarte strâns, în contextul politicii 

europene de vecinătate (PEV) recent 

revizuite; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, orice 

stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 

să adere la criteriile de la Copenhaga și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 

precum și să garanteze statul de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  225 

Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii 

europene de vecinătate (PEV) recent 

revizuite; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, orice 

stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

susțină angajamentele de extindere și 

consideră că decizia Comisiei Europene 

de a exclude orice extindere pentru 

următorii cinci ani nu a fost de ajutor în 

acest sens; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, orice 

stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 
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să adere la criteriile de la Copenhaga și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 

precum și să garanteze statul de drept; 

să adere la criteriile de la Copenhaga, care 

sunt stabilite și nu pot fi negociate, și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 

precum și să garanteze statul de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; consideră că 

țările candidate la aderarea la UE ar 

trebui să își bazeze la maximum acțiunile 

pe politica externă și de securitate 

comună a UE; 

Or. et 

Amendamentul  227 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și de 

integrare și să continue cooperarea cu 

țările asociate foarte strâns, în contextul 

politicii europene de vecinătate (PEV) 

recent revizuite; reamintește faptul că, în 

conformitate cu articolul 49 din TUE, orice 

stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 

să adere la criteriile de la Copenhaga și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 

precum și să garanteze statul de drept; 

Or. fr 

 

Amendamentul  228 

Javi López 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

reamintește faptul că, în conformitate cu 

articolul 49 din TUE, orice stat european 

poate solicita să devină membru al Uniunii 

Europene, cu condiția să adere la criteriile 

de la Copenhaga și la principiile 

democrației și ale respectării libertăților 

fundamentale, a drepturilor omului și a 

drepturilor minorităților, precum și să 

garanteze statul de drept; 

8. consideră că, în vederea consolidării 

stabilității și a păcii, UE ar trebui să-și 

mențină angajamentele de extindere și să 

continue cooperarea cu țările asociate 

foarte strâns, în contextul politicii europene 

de vecinătate (PEV) recent revizuite; 

consideră că PEV ar trebui să includă în 

continuare o abordare bazată pe 

participarea mai multor părți interesate și 

să implice autoritățile locale și regionale 

și societatea civilă; reamintește faptul că, 

în conformitate cu articolul 49 din TUE, 

orice stat european poate solicita să devină 

membru al Uniunii Europene, cu condiția 

să adere la criteriile de la Copenhaga și la 

principiile democrației și ale respectării 

libertăților fundamentale, a drepturilor 

omului și a drepturilor minorităților, 
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precum și să garanteze statul de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  229 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. reamintește, de asemenea, 

angajamentul Uniunii față de partenerii 

săi, în special față de cei din vecinătatea 

sa, de a sprijini reformele sociale și 

politice, a proteja drepturile omului, a 

susține instituirea statului de drept, 

precum și de a favoriza dezvoltarea 

economică, acestea fiind cele mai bune 

mijloace de a consolida ordinea 

internațională și de a asigura stabilitatea 

vecinătății sale; 

Or. fr 

Amendamentul  230 

Gunnar Hökmark 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. subliniază faptul că politica 

europeană de vecinătate este un 

instrument de stimulare a stabilității, a 

democrațiilor stabile, a societăților 

deschise, a prosperității și a statului de 

drept și, ca atare, este unul dintre cele mai 

importante mijloace sindicale pentru 

securitatea europeană; 

Or. en 
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Amendamentul  231 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. crede cu tărie că UE trebuie să 

continue să sprijine integritatea teritorială 

a vecinilor și a partenerilor săi, precum și 

libertatea de alegere a alianțelor politice 

și comerciale și urmărirea integrării 

europene; susține că angajamentul ferm 

al UE față de suveranitatea vecinilor săi 

trebuie să fie însoțit de un sprijin practic 

pentru sporirea rezistenței împotriva 

coerciției și a amenințărilor externe 

hibride; în plus, consideră că aceste 

eforturi trebuie însoțite de urmărirea unei 

ordini europene de securitate durabile, 

inclusive și bazate pe reguli, plecând de la 

principiile, instrumentele juridice și 

structurile instituționale ale OSCE și ale 

altor organisme relevante; invită UE să-și 

intensifice implicarea în soluționarea 

conflictelor înghețate existente în 

vecinătatea estică; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Andrej Plenković 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. remarcă faptul că mijloacele și 

instrumentele existente, cum ar fi 

instrumentele PSAC, inclusiv grupurile 

tactice de luptă ale UE, ar trebui să fie 

utilizate mai mult pentru stabilizarea 

vecinătății mai largi a Europei; 

Or. en 
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