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Amendamentul 1
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE);

— având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or. de

Amendamentul 2
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere impactul enorm al 
ieșirii din UE a Regatului Unit, una 
dintre cele mai eficiente puteri militare 
europene ale UE, asupra capabilităților 
de apărare potențiale ale Uniunii 
Europene, 

Or. en

Amendamentul 3
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Carta Organizației 
Națiunilor Unite și Actul final de la 
Helsinki din 1975 al Organizației pentru 
Securitate și Cooperare în Europa,
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Or. en

Amendamentul 4
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere recomandările 
sale din 15 noiembrie 2017 adresate 
Consiliului, Comisiei și SEAE privind 
Parteneriatul Estic, în perspectiva 
summitului din noiembrie 2017,

Or. en

Amendamentul 5
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere invazia ilegală a 
Crimeii și anexarea acesteia de către 
Rusia,

Or. en

Amendamentul 6
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
forțele nucleare cu rază medie de acțiune, 
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încălcările repetate de către Rusia, 
inclusiv dezvoltarea și desfășurarea 
sistemelor de rachete de croazieră cu 
lansare de la sol 9M729 și retragerea SUA 
și Rusia din tratat,

Or. en

Amendamentul 7
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere încălcarea de 
către Rusia a spațiului aerian și a 
frontierelor maritime ale statelor membre,

Or. en

Amendamentul 8
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere creșterea prezenței 
economice și militare a Chinei în țările 
mediteraneene și africane,

Or. en

Amendamentul 9
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 e (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere amenințarea pe 
care o reprezintă terorismul intern și cel 
străin, în primul rând din partea unor 
grupuri precum ISIL și Al Qaeda,

Or. en

Amendamentul 10
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Referirea 21 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere noile tehnologii, 
cum ar fi inteligența artificială, 
capacitățile spațiale și informatica 
cuantică, care prezintă noi oportunități 
pentru umanitate, dar creează, de 
asemenea, noi provocări în materie de 
apărare și de politică externă, care 
necesită o strategie clară și un consens 
între aliați,

Or. en

Amendamentul 11
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere hotărârea Curții 
de Justiție din 24 iunie 2014 în cauza C-
658/11, Parlamentul European, sprijinit 
de Comisie, împotriva Consiliului Uniunii 
Europene;

Or. de
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Amendamentul 12
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Referirea 25 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere articolul 2 
alineatul (4) din Carta Organizației 
Națiunilor Unite,

Or. en

Amendamentul 13
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale continentului 
european, terorismul jihadist, atacurile 
cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate și 
statele fragile de la frontierele de est și de 
sud ale continentului european, terorismul, 
mai ales cel jihadist, atacurile cibernetice, 
imixtiunea străină în procesele politice și 
electorale europene, tensiunile legate de 
aprovizionarea cu energie a statelor 
membre ale UE, intensificarea 
criminalității organizate (traficul de 
droguri, de arme, de ființe umane) la 
frontiere și către Europa, slăbirea 
eforturilor de dezarmare și a regimurilor 
internaționale de control al armelor, 
fluxurile migratorii necontrolate, creșterea 
amenințărilor la adresa resurselor 
naturale, schimbările climatice etc.;
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Or. fr

Amendamentul 14
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul 
jihadist, atacurile cibernetice, fluxurile 
migratorii necontrolate, creșterea 
presiunilor asupra resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului 
european, prăbușirea neproliferării și 
dezarmării nucleare, încălcările masive și 
regulate ale dreptului drepturilor omului 
și ale dreptului internațional umanitar, 
inclusiv crimele de război, crimele 
împotriva umanității, terorismul jihadist, 
creșterea autoritarismului, atacurile 
cibernetice, răspândirea necontrolată a 
securității și a tehnologiei militare letale 
și neletale, amenințările crescânde la 
adresa resurselor naturale, schimbările 
climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 15
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
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frontierele de est și de sud ale continentului 
european, terorismul jihadist, atacurile 
cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

frontierele de est și de sud ale continentului 
european, terorismul jihadist, atacurile 
cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice, 
prezența unor rețele de influență străine 
care apără interese contrare celor ale 
statelor membre etc.;

Or. fr

Amendamentul 16
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, atacurile cibernetice, 
fluxurile migratorii necontrolate și 
îndeosebi migrația înlesnită de rețelele de 
criminalitate organizată transnaționale, 
amenințările crescânde la adresa 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

Or. en

Amendamentul 17
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 1. constată deteriorarea de durată a 
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mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul 
jihadist, atacurile cibernetice, fluxurile 
migratorii necontrolate, creșterea 
presiunilor asupra resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

mediului de securitate al UE, confruntată 
cu o multitudine de sfidări care afectează 
direct sau indirect securitatea statelor 
membre și a cetățenilor săi: conflictele 
armate pe continentul european și în 
vecinătatea acestuia, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, amenințările hibride, 
amestecul extern în alegerile naționale, 
dezinformarea, migrația necontrolată, 
amenințările crescânde la adresa 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

Or. en

Amendamentul 18
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul 
jihadist, atacurile cibernetice, fluxurile 
migratorii necontrolate, creșterea 
presiunilor asupra resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului 
european, războiul hibrid purtat împotriva 
țărilor europene, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, migrația 
necontrolată, amenințările crescânde la 
adresa resurselor naturale, schimbările 
climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 19
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul 
jihadist, atacurile cibernetice, fluxurile 
migratorii necontrolate, creșterea 
presiunilor asupra resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
atacurile cibernetice, terorismul, 
schimbările climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 20
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, întoarcerea 
luptătorilor străini, atacurile cibernetice, 
migrația necontrolată, amenințările 
crescânde la adresa resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 21
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea mediului 
strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, atacurile cibernetice, 
amenințările hibride, migrația 
necontrolată, amenințările crescânde la 
adresa resurselor naturale, insecuritatea 
energetică, schimbările climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 22
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, atacurile cibernetice, 
amestecul străin, migrația necontrolată, 
amenințările crescânde la adresa 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

Or. en

Amendamentul 23
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 1



AM\1192395RO.docx 13/171 PE643.150v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
războiul hibrid, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, migrația 
necontrolată, amenințările crescânde la 
adresa resurselor naturale, schimbările 
climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 24
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul, atacurile cibernetice, 
amenințările crescânde la adresa 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

Or. en

Amendamentul 25
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul, atacurile cibernetice, 
campaniile de dezinformare, amenințările 
crescânde la adresa resurselor naturale, 
schimbările climatice etc.;

Or. en

Amendamentul 26
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, atacurile cibernetice, 
amenințările crescânde la adresa 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

Or. en

Amendamentul 27
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 1



AM\1192395RO.docx 15/171 PE643.150v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate de la 
frontierele de est și de sud ale 
continentului european, terorismul jihadist, 
atacurile cibernetice, fluxurile migratorii 
necontrolate, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;

1. constată deteriorarea de durată a 
mediului strategic al UE, confruntată cu o 
multitudine de sfidări care afectează direct 
sau indirect securitatea statelor membre și 
a cetățenilor săi: conflictele armate imediat 
la estul și la sudul continentului european, 
terorismul jihadist, atacurile cibernetice, 
migrația necontrolată, amenințările 
crescânde la adresa resurselor naturale;

Or. en

Amendamentul 28
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă; 
consideră că prioritatea Uniunii ar trebui 
să fie ca aderarea la valorile, principiile și 
normele universale care depășesc 
frontierele sale să capete o mai mare 
amploare, pentru a promova stabilitatea, 
securitatea și dezvoltarea socioeconomică 
sustenabilă; reiterează apelul său urgent 
pentru realizarea unor progrese rapide în 
ceea ce privește perspectiva aderării 
țărilor din Balcanii de Vest și din motive 
de securitate;

Or. en
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Amendamentul 29
Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă; 
subliniază importanța soluționării 
conflictelor în cadrul sau în sprijinul 
formatelor de negociere existente 
convenite, bazate pe normele și principiile 
dreptului internațional, Carta ONU și 
Actul final de la Helsinki din 1975 al 
OSCE;

Or. en

Amendamentul 30
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. regretă că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă; este 
preocupat de sprijinul acordat de anumite 
state membre forțelor care provoacă 
instabilitate în imediata vecinătate 
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(distrugerea Libiei, destabilizarea 
Egiptului, întreruperea relațiilor 
diplomatice cu Siria);

Or. fr

Amendamentul 31
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă; 
subliniază rolul jucat de o serie de state 
ale UE în subminarea situației securității 
externe prin intermediul politicii externe 
și comerciale a UE;

Or. en

Amendamentul 32
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
recunoaște că implicarea activă în 
vecinătate este în interesul Uniunii 
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Europene; subliniază legătura indisolubilă 
dintre securitatea internă și cea externă;

Or. en

Amendamentul 33
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE, atât în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.), precum și în vecinătatea 
extinsă (Sahel, Cornul Africii etc.), 
reprezintă o amenințare directă la adresa 
securității continentului; subliniază 
legătura indisolubilă dintre securitatea 
internă și cea externă;

Or. en

Amendamentul 34
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Caucaz, Balcani, 
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și 
Georgiei etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

Or. en
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Amendamentul 35
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani, partea de est a Mării Mediterane 
etc.) reprezintă o amenințare directă la 
adresa securității continentului; subliniază 
legătura indisolubilă dintre securitatea 
internă și cea externă;

Or. en

Amendamentul 36
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă atât o amenințare 
directă, cât și una indirectă la adresa 
securității continentului; subliniază 
legătura indisolubilă dintre securitatea 
internă și cea externă;

Or. en

Amendamentul 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă și acută la adresa securității și 
viitorului Europei; subliniază legătura 
indisolubilă dintre securitatea internă și cea 
externă;

Or. en

Amendamentul 38
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu, Ucraina, Caucaz, 
Balcani etc.) reprezintă o amenințare 
directă la adresa securității continentului; 
subliniază legătura indisolubilă dintre 
securitatea internă și cea externă;

2. consideră că instabilitatea și 
imprevizibilitatea la frontierele UE și în 
vecinătatea sa apropiată (Africa de Nord, 
Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu, 
Ucraina, Caucaz, Balcani etc.) reprezintă o 
amenințare directă la adresa securității 
continentului; subliniază legătura 
indisolubilă dintre securitatea internă și cea 
externă;

Or. fr

Amendamentul 39
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce 
mai mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 40
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită, Pakistan, India etc.) își 
afirmă din ce în ce mai mult puterea, 
combinând poziții diplomatice unilaterale, 
creșterea capacităților militare și 
retragerea din tratatele de neproliferare 
sau nerespectarea acestora;

Or. en

Amendamentul 41
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
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mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu activități 
destabilizatoare de natură în primul rând 
hibridă, cu creșterea capacităților militare;

Or. en

Amendamentul 42
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Egipt, Arabia Saudită) își afirmă din ce în 
ce mai mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare și prin folosirea 
forței, cu încălcarea dreptului 
internațional;

Or. en

Amendamentul 43
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu schimbări de 
alianțe și cu creșterea capacităților 
militare;
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Or. en

Amendamentul 44
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Israel, 
Iran, Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce 
mai mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

Or. en

Amendamentul 45
Urmas Paet, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că unii actori globali 
(SUA, China, Rusia), dar și un număr tot 
mai mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

Or. en

Amendamentul 46
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că actorii globali (SUA, 
China, Rusia), dar și un număr tot mai 
mare de actori regionali (Turcia, Iran, 
Arabia Saudită) își afirmă din ce în ce mai 
mult puterea, combinând poziții 
diplomatice unilaterale cu creșterea 
capacităților militare;

3. constată că actorii globali (China, 
Rusia), dar și un număr tot mai mare de 
actori regionali (Turcia, Iran, Arabia 
Saudită) își afirmă din ce în ce mai mult 
puterea, combinând poziții diplomatice 
unilaterale cu creșterea capacităților 
militare;

Or. en

Amendamentul 47
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază importanța geopolitică 
din ce în ce mai mare a regiunii arctice și 
efectul său asupra situației securității în 
UE și la nivel mondial; îndeamnă UE să 
depună eforturi pentru o politică internă 
și externă a UE mai coerentă, o strategie 
pentru regiunea arctică și un plan de 
acțiune concret privind angajamentul UE 
în această regiune, ținând seama și de 
aspectele legate de securitate și de cele 
geostrategice; ia act de capacitatea UE de 
a contribui la rezolvarea posibilelor 
probleme geostrategice și de securitate;

Or. en

Amendamentul 48
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la comportamentul general 
destabilizator al Turciei, inclusiv la 
activitățile sale ilegale din Zona 
economică exclusivă (ZEE)/platforma 
continentală a Ciprului, care încalcă 
dreptul internațional și relațiile de bună 
vecinătate și amenință pacea și 
stabilitatea într-o regiune deja fragilă;

Or. en

Amendamentul 49
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, unii 
dintre acești actori eludează deliberat sau 
încearcă să distrugă mecanismele 
multilaterale indispensabile menținerii 
păcii; regretă nerespectarea Planului 
comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) 
privind programul nuclear iranian, care 
afectează credibilitatea internațională a 



PE643.150v01-00 26/171 AM\1192395RO.docx

RO

unor soluții multinaționale pentru 
conflicte;

Or. fr

Amendamentul 51
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii; regretă, de 
asemenea, faptul că țările UE facilitează 
creșterea forțelor militare prin 
intermediul continuării vânzărilor de 
arme către unii dintre actorii cei mai 
agresivi din regiune;

Or. en

Amendamentul 52
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează sau încearcă în mod 
deliberat să distrugă mecanismele 
multilaterale indispensabile menținerii 
păcii și să pună în pericol relațiile 
bilaterale consacrate ale UE cu țările 
partenere;

Or. en
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Amendamentul 53
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale, 
principiile Cartei ONU și dreptul 
internațional pertinent, indispensabile 
menținerii păcii;

Or. en

Amendamentul 54
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, unii 
dintre acești actori eludează deliberat sau 
încearcă să distrugă mecanismele 
multilaterale indispensabile menținerii 
păcii și că aceștia ar putea deveni o 
amenințare directă la adresa securității 
noastre;

Or. en

Amendamentul 55
Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 4. regretă că, în acest context, unii 
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actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

dintre acești actori eludează deliberat sau 
încearcă să distrugă mecanismele 
multilaterale indispensabile menținerii 
păcii și că aceștia ar putea deveni o 
amenințare directă la adresa securității 
noastre;

Or. en

Amendamentul 56
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, unii 
dintre acești actori eludează deliberat sau 
încearcă să distrugă mecanismele 
multilaterale indispensabile menținerii 
păcii;

Or. en

Amendamentul 57
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale 
indispensabile menținerii păcii;

4. regretă că, în acest context, acești 
actori eludează deliberat sau încearcă să 
distrugă mecanismele multilaterale care ar 
putea ajuta la menținerea păcii;

Or. en

Amendamentul 58
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
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Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că întărirea relațiilor 
solide cu Asia de Est și de Sud-Est este 
esențială pentru strategia UE privind 
conectivitatea, bazată pe reguli, 
cuprinzătoare și sustenabilă; ia act de 
acumularea de forțe militare în regiune și 
solicită tuturor părților implicate să 
respecte libertatea de navigație, să 
soluționeze diferendele prin mijloace 
pașnice și să se abțină de la a lua măsuri 
unilaterale pentru a schimba status quo-
ul, inclusiv în Marea Chinei de Est, în 
Marea Chinei de Sud și în Strâmtoarea 
Taiwan; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la faptul că amestecul străin din 
partea regimurilor autocratice, desfășurat 
prin dezinformare și atacuri cibernetice la 
viitoarele alegeri generale, amenință 
democrațiile asiatice și stabilitatea 
regională; își reiterează sprijinul pentru 
participarea semnificativă a Taiwanului 
la organizațiile, mecanismele și activitățile 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 59
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la activitățile și politicile Rusiei care 
continuă să destabilizeze și să modifice 
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mediul de securitate; subliniază că 
ocupația Ucrainei de către Rusia este încă 
în desfășurare, că acordurile de la Minsk 
nu au fost puse în aplicare, și că anexarea 
ilegală și militarizarea Crimeii și 
Donbass-ului continuă; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la continuarea 
conflictelor înghețate de către Rusia în 
Europa (în Moldova și Georgia); 
subliniază necesitatea unei voci comune 
în ceea ce privește politica UE în acest 
context;

Or. en

Amendamentul 60
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. condamnă în continuare 
intervenția militară a Rusiei și anexarea 
ilegală a peninsulei Crimeea; asigură 
sprijinul său pentru independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială ale 
Ucrainei;

Or. en

Amendamentul 61
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reamintește că este important să se 
garanteze coerența politicii UE în situații 
de ocupare sau de anexare a unor 
teritorii;
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Or. en

Amendamentul 62
Attila Ara-Kovács, Claudiu Manda, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula, Juozas Olekas

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. ia act de faptul că măsurile 
restrictive specifice pot fi instrumente 
eficace, dar subliniază că acestea nu ar 
trebui să afecteze persoanele nevinovate și 
ar trebui să fie în conformitate cu 
principiile Cartei ONU și ale PESC;

Or. en

Amendamentul 63
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. își reiterează sprijinul pentru 
apelul lansat de președintele Comisiei, dl 
Juncker, în discursul său privind starea 
Uniunii din 12 septembrie 2018, de a se 
trece de la unanimitate la votul cu 
majoritate calificată în domenii specifice 
ale PESC, inclusiv deciziile privind 
sancțiunile;

Or. en

Amendamentul 64
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales 
reticența politică de a pune în aplicare 
dispozițiile ferme prevăzute în tratatele 
europene și în numeroasele forme de 
cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 
crizele externe; recunoaște, de asemenea, 
că nicio țară nu este în măsură să facă 
față pe cont propriu amenințărilor de 
securitate de pe continentul european și 
din imediata vecinătate;

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic și diplomatic la noile crize și 
la acest nou context internațional;

Or. en

Amendamentul 65
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales 
reticența politică de a pune în aplicare 
dispozițiile ferme prevăzute în tratatele 
europene și în numeroasele forme de 
cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 

5. constată că Uniunea a contribuit, 
din punct de vedere politic, diplomatic și 
militar, la noile crize și la acest nou context 
internațional;
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crizele externe; recunoaște, de asemenea, 
că nicio țară nu este în măsură să facă 
față pe cont propriu amenințărilor de 
securitate de pe continentul european și 
din imediata vecinătate;

Or. en

Amendamentul 66
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față pe cont 
propriu amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile direcționate greșit, 
lipsa de voință de a pune în comun și a 
partaja capacitățile, diferențele în materie 
de capacități și absența interoperabilității, 
dar și, mai presus de toate, reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea 
Uniunii de a juca un rol decisiv în 
gestionarea crizelor externe; recunoaște, 
de asemenea, că nicio țară nu poate 
înfrunta de una singură provocările în 
materie de securitate de pe continentul 
european și din vecinătatea sa imediată și 
invită statele membre să elaboreze o 
abordare integrată eficientă a crizelor și 
conflictelor care îmbină mijloacele civile 
și militare în cel mai bun mod posibil și 
echilibrat; consideră că capacitatea 
Uniunii de a reacționa în mod adecvat la 
crizele și conflictele emergente depinde, 
de asemenea, de rapiditatea procesului 
decizional; sprijină, în acest sens, 
introducerea votului cu majoritate 
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calificată în Consiliu;

Or. en

Amendamentul 67
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat 
cu întârziere și s-a adaptat lent din punct 
de vedere politic, diplomatic și militar la 
noile crize și la acest nou context 
internațional; consideră că, în domeniul 
specific al apărării, investițiile 
insuficiente, caracterul eterogen al 
capacităților și lipsa interoperabilității și 
mai ales reticența politică de a pune în 
aplicare dispozițiile ferme prevăzute în 
tratatele europene și în numeroasele 
forme de cooperare între statele membre 
au slăbit capacitatea UE de a juca un rol 
decisiv în crizele externe; recunoaște, de 
asemenea, că nicio țară nu este în măsură 
să facă față pe cont propriu amenințărilor 
de securitate de pe continentul european și 
din imediata vecinătate;

5. ia act de faptul că, până în prezent, 
nu există o poziție strategică comună cu 
privire la potențialele amenințări în 
rândul celor 28 de state membre ale UE și 
că, prin urmare, statele membre au 
strategii de apărare și cheltuieli militare 
diferite; sugerează, prin urmare, o 
discuție interinstituțională strategică 
aprofundată cu privire la viitorul rol și 
viitoarele obiective ale UE în domeniul 
politicii externe și de securitate, care să 
depășească cadrul Strategiei globale a 
UE;

Or. en

Amendamentul 68
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
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crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales 
reticența politică de a pune în aplicare 
dispozițiile ferme prevăzute în tratatele 
europene și în numeroasele forme de 
cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 
crizele externe; recunoaște, de asemenea, 
că nicio țară nu este în măsură să facă 
față pe cont propriu amenințărilor de 
securitate de pe continentul european și din 
imediata vecinătate;

crize și la acest nou context internațional; 
în domeniul specific al apărării, investițiile 
au fost insuficiente, și au existat diferențe 
în materie de capacități și o lipsă a 
interoperabilității pentru înfruntarea 
provocărilor în materie de securitate de pe 
continentul european și în mediul imediat 
al acestuia;

Or. en

Amendamentul 69
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, caracterul 
eterogen al capacităților și lipsa 
interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față pe cont propriu 
amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
diferențele în capacități și lipsa 
interoperabilității, dar și, mai presus de 
toate, reticența politică de a pune în 
aplicare dispozițiile ferme prevăzute în 
tratatele europene și în numeroasele forme 
de cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 
crizele externe; prin urmare, îndeamnă 
Consiliul European să treacă de la 
unanimitate la votul cu majoritate 
calificată în domeniile PESC și PSAC, în 
cazul în care Tratatul privind Uniunea 
Europeană permite acest lucru, inclusiv 
cu privire la deciziile privind misiunile 
civile ale UE; recunoaște, de asemenea, că 
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nicio țară nu este în măsură să facă față pe 
cont propriu amenințărilor de securitate de 
pe continentul european și din imediata 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 70
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față pe cont propriu 
amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, diferențele în capacități, lipsa 
interoperabilității, dar și, mai presus de 
toate, reticența politică de a pune în 
aplicare dispozițiile ferme prevăzute în 
tratatele europene și în numeroasele forme 
de cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 
crizele externe; prin urmare, îndeamnă 
Consiliul European să treacă de la 
unanimitate la votul cu majoritate 
calificată în domeniile PESC și PSAC, în 
cazul în care Tratatul privind Uniunea 
Europeană permite acest lucru, 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față pe cont propriu 
amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 71
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
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Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat 
cu întârziere și s-a adaptat lent din punct 
de vedere politic, diplomatic și militar la 
noile crize și la acest nou context 
internațional; consideră că, în domeniul 
specific al apărării, investițiile insuficiente, 
caracterul eterogen al capacităților și 
lipsa interoperabilității și mai ales 
reticența politică de a pune în aplicare 
dispozițiile ferme prevăzute în tratatele 
europene și în numeroasele forme de 
cooperare între statele membre au slăbit 
capacitatea UE de a juca un rol decisiv în 
crizele externe; recunoaște, de asemenea, 
că nicio țară nu este în măsură să facă față 
pe cont propriu amenințărilor de securitate 
de pe continentul european și din 
imediata vecinătate;

5. ia act de cerința crescândă ca 
Uniunea să reacționeze și să se adapteze 
din punct de vedere politic, diplomatic și 
militar la noile crize și la acest nou context 
internațional; consideră că, în domeniul 
specific al apărării, investițiile insuficiente, 
lipsa de capacități și nivelul scăzut de 
reacție, dar și limitările politice pentru 
utilizarea deplină a dispozițiilor tratatelor 
europene nu au permis realizarea 
întregului potențial al Uniunii de a juca 
un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față, pe cont propriu, 
amenințărilor de securitate fără a coopera 
cu aliații și cu partenerii;

Or. en

Amendamentul 72
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, caracterul 
eterogen al capacităților și lipsa 
interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, 
diferențele în capacități și lipsa 
interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște și subliniază, de asemenea, că 
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este în măsură să facă față pe cont propriu 
amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

nicio țară nu este în măsură să facă față pe 
cont propriu amenințărilor de securitate de 
pe continentul european și din imediata 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 73
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată că Uniunea a reacționat cu 
întârziere și s-a adaptat lent din punct de 
vedere politic, diplomatic și militar la noile 
crize și la acest nou context internațional; 
consideră că, în domeniul specific al 
apărării, investițiile insuficiente, caracterul 
eterogen al capacităților și lipsa 
interoperabilității și mai ales reticența 
politică de a pune în aplicare dispozițiile 
ferme prevăzute în tratatele europene și în 
numeroasele forme de cooperare între 
statele membre au slăbit capacitatea UE de 
a juca un rol decisiv în crizele externe; 
recunoaște, de asemenea, că nicio țară nu 
este în măsură să facă față pe cont propriu 
amenințărilor de securitate de pe 
continentul european și din imediata 
vecinătate;

5. constată că Uniunea reacționează 
cu întârziere și se adaptează lent din punct 
de vedere politic, diplomatic și militar la 
noile crize și la acest nou context 
internațional; consideră că, în domeniul 
specific al apărării, investițiile insuficiente, 
diferențele în capacități și lipsa 
interoperabilității, dar și, mai presus de 
toate, reticența politică de a pune în 
aplicare dispozițiile ferme prevăzute în 
tratatele europene și în numeroasele forme 
de cooperare între statele membre 
împiedică capacitatea UE de a juca un rol 
decisiv în crizele externe; recunoaște, de 
asemenea, că nicio țară nu este în măsură 
să facă față pe cont propriu amenințărilor 
de securitate de pe continentul european și 
din imediata vecinătate;

Or. en

Amendamentul 74
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor europene de a acționa în mod 
colectiv pentru asigurarea securității lor 
prin creșterea numărului mijloacelor de 
acțiune decisivă; salută, de asemenea, 
creșterea semnificativă a angajamentului 
SUA față de securitatea europeană, nu în 
ultimul rând prin Inițiativa europeană de 
descurajare îmbunătățită, cu o finanțare 
de șase miliarde USD și prin creșterea 
prezenței sale militare avansate în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 75
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa în mod colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome; ia act de 
faptul că, numai printr-o abordare 
colectivă, UE poate deveni mai puternică 
și poate să își asume o mai mare 
responsabilitate pentru propria sa 
securitate și propria sa apărare;

Or. en

Amendamentul 76
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar 
reală, a existenței intereselor comune în 
materie de securitate și voința politică tot 
mai mare a țărilor și instituțiilor europene 
de a acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. solicită, în acest context nefavorabil 
și volatil, o conștientizare reală a 
intereselor comune în materie de securitate, 
pentru acțiuni politice suplimentare și 
cheltuieli mai ridicate de apărare;

Or. en

Amendamentul 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a intereselor comune în materie de 
securitate și voința politică tot mai mare a 
țărilor europene;

Or. en

Amendamentul 78
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 



AM\1192395RO.docx 41/171 PE643.150v01-00

RO

a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică crucială tot 
mai mare a statelor membre ale Uniunii 
Europene, precum și a celorlalte țări 
europene și a instituțiilor europene, de a 
acționa în mod colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

Or. en

Amendamentul 79
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa în mod colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune într-un mod mai 
preventiv, mai rapid, mai eficace și mai 
autonom;

Or. en

Amendamentul 80
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 

6. salută, conștientizarea tardivă, dar 
reală, a existenței intereselor comune în 
materie de securitate și voința politică tot 
mai mare a țărilor și instituțiilor europene 
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a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

de a acționa în mod colectiv pentru 
asigurarea securității lor prin creșterea 
numărului mijloacelor de acțiune 
autonome;

Or. en

Amendamentul 81
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor și instituțiilor europene de a 
acționa colectiv pentru asigurarea 
securității lor prin creșterea numărului 
mijloacelor de acțiune autonome;

6. salută, în acest context nefavorabil 
și volatil, conștientizarea tardivă, dar reală, 
a existenței intereselor comune în materie 
de securitate și voința politică tot mai mare 
a țărilor europene de a acționa colectiv 
pentru asigurarea securității lor prin 
creșterea numărului mijloacelor de acțiune 
autonome;

Or. fr

Amendamentul 82
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că aceste provocări sunt 
prea ample pentru a li se putea face față 
cu succes de către o singură țară; 
consideră că este esențial ca UE să 
răspundă acestor provocări rapid, în mod 
consecvent, eficient și cu o singură voce și 
să facă acest lucru împreună cu aliații, 
partenerii și cu alte organizații 
internaționale;
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Or. en

Amendamentul 83
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul la 
provocările în materie de securitate ale 
Uniunii constă în principal în dezvoltarea 
unei politici de securitate cuprinzătoare și 
moderne, strâns legată de toate celelalte 
politici externe, o uniune a securității cu 
adevărat europeană, care pune 
securitatea umană în centrul său și care 
permite luarea unor decizii, planificarea, 
desfășurarea și punerea în aplicare în 
mod autonom și eficient a măsurilor cu 
caracter diplomatic, civil, militar și a 
oricăror alte măsuri pertinente de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 84
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul statelor 
membre la amenințările de securitate se 
bazează în primul rând pe consolidarea 
cooperării dintre ele; subliniază 
instabilitatea strategică provocată de 
diplomația turcă; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la întoarcerea a numeroși 
jihadiști în statele membre și în Balcanii 
de Vest;
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Or. fr

Amendamentul 85
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice; prin urmare, sprijină 
eforturile de a realiza progrese în 
domeniile securității și apărării, inclusiv, 
pe termen lung, crearea unei armate 
europene comune;

Or. en

Amendamentul 86
Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice; prin urmare, sprijină 
eforturile de a realiza progrese în 
domeniile securității și apărării, inclusiv, 
pe termen lung, crearea unei armate 
europene comune;

Or. en

Amendamentul 87
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. subliniază că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe responsabilitatea strategică 
a statelor membre, inclusiv creșterea 
cheltuielilor pentru apărare și investirea 
în dezvoltarea de capacități;

Or. en

Amendamentul 88
Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice; subliniază că securitatea 
energetică este o componentă importantă 
în realizarea autonomiei strategice;

Or. en

Amendamentul 89
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice și pe capacitatea sa de a 
lucra în parteneriat strategic cu alții, în 



PE643.150v01-00 46/171 AM\1192395RO.docx

RO

special cu NATO;

Or. en

Amendamentul 90
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice și a capacităților interne;

Or. en

Amendamentul 91
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe aprofundarea integrării 
pentru a ajunge la autonomia strategică;

Or. en

Amendamentul 92
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 7. este convins că răspunsul UE la 
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amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe definirea și consolidarea 
autonomiei sale strategice;

Or. de

Amendamentul 93
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea capacității 
statelor membre de a coopera;

Or. en

Amendamentul 94
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este convins că răspunsul UE la 
amenințările de securitate se bazează în 
primul rând pe consolidarea autonomiei 
sale strategice;

7. este convins că apărarea și 
securitatea Uniunii se bazează în primul 
rând pe consolidarea alianței atlantice;

Or. en

Amendamentul 95
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)



PE643.150v01-00 48/171 AM\1192395RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că parteneriatul 
strategic dintre UE și NATO este 
fundamental pentru abordarea 
provocărilor în materie de securitate cu 
care se confruntă UE și vecinătatea 
acesteia; subliniază că autonomia 
strategică a UE nu contestă NATO și nu 
subminează arhitectura actuală a 
securității în Europa; o Europă mai 
puternică întărește NATO și ne permite să 
înfruntăm împreună mai multe provocări 
mondiale;

Or. en

Amendamentul 96
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută realizările ultimilor cinci 
ani în ceea ce privește întărirea politicii de 
securitate și apărare comune și invită 
Consiliul și Comisia să dezvolte în 
continuare capacitățile Uniunii de a 
acționa ca partener mondial, 
reprezentând interesele cetățenilor 
europeni și acționând ca o forță pozitivă 
în relațiile internaționale;

Or. en

Amendamentul 97
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. salută și sprijină operațiunea 
Atlantic Resolve și prezența consolidată 
avansată a NATO pe continentul 
european și recunoaște importanța 
trupelor NATO în efortul de a descuraja 
continuarea agresiunii ruse și de a oferi 
un sprijin esențial în caz de conflict;

Or. en

Amendamentul 98
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. recunoaște implicarea europeană 
și sprijinul acordat de Europa operațiunii 
Resolute Support în Afganistan; 
recunoaște, de asemenea, importanța 
acestei misiuni pentru stabilitatea și 
securitatea Afganistanului și a regiunii;

Or. en

Amendamentul 99
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. recunoaște că ar trebui să aibă loc 
o cooperare strânsă și cu țări terțe și prin 
structura de comandă și de planificare a 
NATO; o astfel de cooperare va oferi 
capacități vitale, cum ar fi transportul 
strategic, esențial pentru operațiunile de 
la periferia Europei;
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Or. en

Amendamentul 100
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Necesitatea de a consolida autonomia 
strategică europeană

Necesitatea întăririi Uniunii Europene ca 
actor autonom și eficace

Or. en

Amendamentul 101
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Necesitatea de a consolida autonomia 
strategică europeană

Necesitatea de a dezvolta și consolida 
autonomia strategică europeană

Or. de

Amendamentul 102
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Necesitatea de a consolida autonomia 
strategică europeană

Necesitatea realizării autonomiei 
strategice europene

Or. en
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Amendamentul 103
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 
2016 de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 104
Martin Horwood, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016; 
consideră că orice viitoare reexaminare a 
Strategiei globale a UE din 2016 ar trebui 
să se concentreze pe creșterea eficacității 
punerii în aplicare practice și 
operaționale a autonomiei strategice 
europene, mai degrabă decât să ducă la o 
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revizuire generală a orientărilor sale;

Or. en

Amendamentul 105
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016, care a 
stabilit că autonomia strategică 
europeană este un obiectiv pe termen lung 
și a solicitat o sincronizare treptată și o 
adaptare reciprocă treptată a practicilor 
naționale de planificare a apărării și de 
dezvoltare a capacităților;

Or. en

Amendamentul 106
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
prevăzut pentru prima dată în Concluziile 
Consiliului din 19-20 decembrie 2013 și 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
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strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

Or. de

Amendamentul 107
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în iunie 2016 
de către cei 28 de șefi de state și de 
guverne în documentul intitulat „O 
strategie globală pentru politica externă și 
de securitate a Uniunii Europene”, 
prezentat de Vicepreședinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate (VP/ÎR) la 28 iunie 2016;

8. constată că obiectivul unei 
autonomii strategice europene a fost 
recunoscut pentru prima dată în 
documentul intitulat „O strategie globală 
pentru politica externă și de securitate a 
Uniunii Europene”, prezentat de 
Vicepreședinta Comisiei/Înalta 
Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate (VP/ÎR) la 
28 iunie 2016;

Or. en

Amendamentul 108
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe ideea 
greșită că UE este mai în măsură decât 
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libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

NATO sau națiunile noastre să evalueze, 
să ia decizii și să acționeze pentru a apăra 
interesele și valorile cetățenilor noștri; în 
timp ce unele țări europene ar putea să se 
implice în operațiuni militare de 
intensitate redusă, este dificil de imaginat 
situația în care țările europene s-ar 
angaja în operațiuni majore de luptă fără 
sprijinul aliaților NATO și îndeamnă, 
prin urmare, la reînnoirea 
angajamentului de revitalizare a Alianței;

Or. en

Amendamentul 109
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, capacitatea 
operațională autonomă a acesteia 
compusă din forțe militare credibile, 
capacitatea sa industrială de a produce 
echipamentul necesar forțelor sale și 
capacitatea sa politică de a lua decizii 
atunci când circumstanțele o impun, pentru 
a-și apăra interesele și valorile;

Or. fr

Amendamentul 110
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile; este ferm convins că autonomia 
strategică europeană ar trebui să includă 
capacitatea de a desfășura forțe militare 
la periferia UE;

Or. en

Amendamentul 111
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că conceptul Uniunii 
Europene ca actor de securitate eficace și 
autonom se bazează pe capacitatea Uniunii 
de a-și consolida libertatea de a evalua, de 
a lua decizii și de a dispune de capacitatea 
de a acționa atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a apăra interesele comune și 
valorile, normele și principiile universale;

Or. en

Amendamentul 112
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea statelor membre de a-și 
consolida libertatea de evaluare, de decizie 
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acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

și de acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele, care se 
pot uneori dovedi a fi comune;

Or. fr

Amendamentul 113
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a apăra interesele financiare 
din străinătate ale unora dintre statele 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 114
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare și de consiliere a 
statelor membre, atunci când 
circumstanțele o impun, astfel încât statele 
membre să-și apere interesele și valorile 
lor;

Or. en
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Amendamentul 115
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile în spiritul multilateralismului;

Or. en

Amendamentul 116
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că autonomia strategică 
a Europei se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a-și consolida libertatea de 
evaluare, de decizie și de acțiune pe baza 
unor criterii ce țin de politica externă și 
de securitate, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile comune; 

Or. de

Amendamentul 117
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele, 
inclusiv valorile sale;

Or. en

Amendamentul 118
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene se bazează pe 
capacitatea Uniunii de a-și consolida 
libertatea de evaluare, de decizie și de 
acțiune, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a-și apăra interesele și 
valorile;

9. consideră că ideea unei autonomii 
strategice europene reflectă obiectivul de a 
asuma o mai mare responsabilitate pentru 
securitatea europeană, împreună cu 
partenerii ori de câte ori este posibil, și în 
mod individual atunci când este necesar, 
pentru a-și apăra interesele și valorile;

Or. en

Amendamentul 119
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază importanța 
angajamentelor internaționale ale UE și 
ale statelor sale membre privind 
dezarmarea convențională și nucleară și 
controlul armelor, precum și a respectării 
acestora; reamintește că orice operațiune 
militară străină necesită un mandat din 
partea ONU;
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Or. en

Amendamentul 120
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază importanța 
angajamentelor internaționale ale UE și 
ale statelor sale membre privind 
dezarmarea convențională și nucleară și 
controlul armelor, precum și a respectării 
acestora; reamintește că orice operațiune 
militară străină necesită un mandat din 
partea ONU;

Or. en

Amendamentul 121
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în 
mod autonom, ceea ce implică în mod 
necesar un proces decizional independent, 
mijloace de evaluare și o libertate de 
analiză și de acțiune; consideră, de 
asemenea, că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a acționa singură, atunci când 
sunt în joc interesele sale (teatre de 
operațiuni care nu sunt considerate 
priorități de către partenerii săi europeni) 
sau în cadrul cooperărilor existente; 
consideră, în sfârșit, că autonomia 

eliminat
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strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

Or. fr

Amendamentul 122
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în 
mod autonom, ceea ce implică în mod 
necesar un proces decizional independent, 
mijloace de evaluare și o libertate de 
analiză și de acțiune; consideră, de 
asemenea, că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a acționa singură, atunci când 
sunt în joc interesele sale (teatre de 
operațiuni care nu sunt considerate 
priorități de către partenerii săi europeni) 
sau în cadrul cooperărilor existente; 
consideră, în sfârșit, că autonomia 
strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a oferi îndrumări, 
ceea ce implică în mod necesar un proces 
decizional independent, mijloace de 
evaluare și o libertate de analiză și de 
consiliere; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea statelor membre de a 
acționa singure, atunci când sunt în joc 
interesele Uniunii (teatre de operațiuni 
care nu sunt considerate priorități de către 
partenerii săi europeni) sau în cadrul 
cooperărilor existente; consideră, în sfârșit, 
că
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oriunde;

Or. en

Amendamentul 123
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se 
bazează pe capacitatea Uniunii de a 
acționa singură, atunci când sunt în joc 
interesele sale (teatre de operațiuni care 
nu sunt considerate priorități de către 
partenerii săi europeni) sau în cadrul 
cooperărilor existente; consideră, în 
sfârșit, că autonomia strategică europeană 
face parte dintr-un cadru multilateral care 
respectă angajamentele asumate în cadrul 
ONU și este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră că autonomia strategică 
europeană face parte dintr-un cadru 
multilateral care respectă angajamentele 
asumate în cadrul ONU și este 
complementar alianțelor și parteneriatelor 
(NATO) din care fac parte majoritatea, dar 
nu toate, statele membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oriunde și 
oricând;

Or. en

Amendamentul 124
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se 
bazează pe capacitatea Uniunii de a acționa 
singură, atunci când sunt în joc interesele 
sale (teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

10. consideră, așadar, că o PSAC 
eficace se bazează în primul rând pe 
capacitatea Uniunii de a evalua o situație 
de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și 
capacitatea de acțiune; consideră, de 
asemenea, că PSAC ar trebui să garanteze 
capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
dar printr-o abordare integrată, care să 
îmbine mijloacele civile și militare în mod 
echilibrat atunci când sunt în joc principii 
universale și interese comune (teatre de 
operațiuni care nu sunt considerate 
prioritare de către partenerii săi europeni) 
sau în cadrul cooperărilor existente; 
consideră, în sfârșit, că autonomia 
strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază că 
alegerea de către Uniune a mijloacelor în 
urma abordării integrate depinde în 
primul rând de nevoile reale de pe teren; 
subliniază insistent că autonomia 
operațională nu înseamnă că Uniunea va 
acționa în mod sistematic pe cont propriu, 
oriunde și oricând;

Or. en

Amendamentul 125
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 10. consideră, prin urmare, că 
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strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, 
mijloace de evaluare și o libertate de 
analiză și de acțiune; consideră, de 
asemenea, că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a acționa singură, atunci când 
sunt în joc interesele sale (teatre de 
operațiuni care nu sunt considerate 
priorități de către partenerii săi europeni) 
sau în cadrul cooperărilor existente; 
consideră, în sfârșit, că autonomia 
strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

capacitatea Uniunii de a evalua o situație 
de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom trebuie îmbunătățită, ceea ce 
implică un proces decizional mai bine 
documentat, disponibilitatea mijloacelor 
de evaluare și capacități de a analiza și a 
lua măsuri; consideră, de asemenea, că 
Uniunea trebuie să acționeze împreună cu 
partenerii ori de câte ori este posibil și în 
mod individual, atunci când este necesar 
și când interesele sale sunt în joc sau în 
cadrul cooperărilor existente; consideră, în 
cele din urmă, că inițiativele europene în 
domeniul apărării respectă angajamentele 
asumate în cadrul ONU și completează 
NATO; subliniază că ideea de autonomie 
strategică nu înseamnă ca Uniunea să 
acționeze în mod sistematic pe cont 
propriu, oriunde și oricând;

Or. en

Amendamentul 126
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
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(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde; subliniază că Uniunea este, 
dimpotrivă, capabilă să acționeze mai 
eficient atunci când lucrează într-un 
cadru operațional internațional 
multilateral și în strânsă colaborare cu 
partenerii săi;

Or. it

Amendamentul 127
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză pe baza unor considerații 
ce țin de politica externă și de securitate și 
de a lua o decizie în mod autonom, ceea ce 
înseamnă, în mod necesar, că un proces 
decizional independent, mijloace de 
evaluare și capacitatea actuală de analiză 
și de acțiune a Serviciului European de 
Acțiune Externă sunt esențiale; consideră, 
de asemenea, că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a acționa singură, atunci când 
sunt în joc interesele sale (teatre de 
operațiuni care nu sunt considerate 
priorități de către statele membre ale UE) 
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angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

sau în cadrul cooperărilor existente; 
consideră, în sfârșit, că autonomia 
strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

Or. de

Amendamentul 128
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
în cadrul Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) și este 
complementar alianțelor și parteneriatelor 
(NATO) din care fac parte majoritatea 
statelor membre; subliniază insistent că 
autonomia strategică nu înseamnă că 
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oriunde; Uniunea acționează în mod sistematic pe 
cont propriu, oriunde și oricând;

Or. en

Amendamentul 129
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii 
săi europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent și 
eficace, mijloace de evaluare și o libertate 
de analiză și de acțiune; consideră, de 
asemenea, că autonomia strategică 
europeană se bazează pe capacitatea 
Uniunii de a acționa singură, atunci când 
sunt în joc interesele sale sau în cadrul 
cooperărilor existente; consideră, în sfârșit, 
că autonomia strategică europeană face 
parte dintr-un cadru multilateral care 
respectă angajamentele asumate în cadrul 
ONU și este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oriunde și 
oricând;

Or. en

Amendamentul 130
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar NATO și alianțelor și 
parteneriatelor din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă și nu ar trebui să însemne că 
Uniunea acționează în mod sistematic pe 
cont propriu, oriunde și oricând;

Or. en

Amendamentul 131
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
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de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar NATO și alianțelor și 
parteneriatelor din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oriunde și 
oricând;

Or. en

Amendamentul 132
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
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angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

angajamentele asumate în cadrul ONU și 
întărește alianțele și parteneriatele 
(NATO) din care fac parte majoritatea 
statelor membre; subliniază insistent că 
autonomia strategică nu înseamnă că 
Uniunea acționează în mod sistematic pe 
cont propriu, oriunde și oricând;

Or. en

Amendamentul 133
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; consideră, în sfârșit, că 
autonomia strategică europeană face parte 
dintr-un cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oricând și 
oriunde;

10. consideră, așadar, că autonomia 
strategică europeană se bazează în primul 
rând pe capacitatea Uniunii de a evalua o 
situație de criză și de a lua o decizie în mod 
autonom, ceea ce implică în mod necesar 
un proces decizional independent, mijloace 
de evaluare și o libertate de analiză și de 
acțiune; consideră, de asemenea, că 
autonomia strategică europeană se bazează 
pe capacitatea Uniunii de a acționa singură, 
atunci când sunt în joc interesele sale 
(teatre de operațiuni care nu sunt 
considerate priorități de către partenerii săi 
europeni) sau în cadrul cooperărilor 
existente; subliniază că autonomia 
strategică europeană face parte dintr-un 
cadru multilateral care respectă 
angajamentele asumate în cadrul ONU și 
este complementar alianțelor și 
parteneriatelor (NATO) din care fac parte 
majoritatea statelor membre; subliniază 
insistent că autonomia strategică nu 
înseamnă că Uniunea acționează în mod 
sistematic pe cont propriu, oriunde și 
oricând;

Or. en
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Amendamentul 134
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură 
strategică comună și va contura reacții 
comune adaptate la principalele probleme 
de securitate și apărare ale continentului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului; 
afirmă că o astfel de cooperare trebuie, în 
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primul rând, să fie o chestiune de politică 
de cooperare între state;

Or. fr

Amendamentul 136
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei politici externe și de securitate 
comune (PESC) cuprinzătoare, sprijinită 
de o cooperare europeană în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale UE;

Or. de

Amendamentul 137
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 

11. respinge noțiunea că autonomia 
strategică europeană este dependentă de 
instituirea unei cooperări europene în 
domeniul apărării în domeniile tehnologic, 
al capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică, 
flexibilă, strict pașnică și civilă, bazată pe 
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va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

inițiative pragmatice, va face posibilă 
depășirea treptată a dificultăților, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate ale continentului;

Or. en

Amendamentul 138
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei integrări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

Or. en

Amendamentul 139
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 

11. consideră că cooperarea europeană 
în domeniul apărării în domeniile 
tehnologice, de capabilități, industriale și 
operaționale este importantă pentru 
afirmarea ambiției strategice europene; 
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consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

consideră că o cooperare axată pe 
soluționarea deficiențelor europene în 
materie de capacități de apărare va face 
posibilă depășirea treptată a dificultățile, 
va fundamenta o adevărată cultură 
strategică comună și va contura reacții 
comune adaptate la principalele nevoi de 
securitate și apărare ale continentului;

Or. en

Amendamentul 140
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că afirmarea autonomiei 
strategice europene depinde de instituirea 
unei cooperări europene în domeniul 
apărării în domeniile tehnologic, al 
capacităților, industrial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

11. consideră că o PSAC eficace 
depinde de asemenea de instituirea unei 
cooperări europene în domeniul apărării în 
domeniile tehnologic, al capacităților, 
industrial, comercial și operațional; 
consideră că doar o cooperare practică și 
flexibilă, bazată pe inițiative pragmatice, 
va depăși treptat dificultățile, va 
fundamenta o adevărată cultură strategică 
comună și va contura reacții comune 
adaptate la principalele probleme de 
securitate și apărare ale continentului;

Or. en

Amendamentul 141
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că, pentru a spori 
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autonomia strategică a UE, statele 
membre trebuie să își crească cheltuielile 
pentru apărare și să urmărească 
atingerea obiectivului de 2 % din PIB; 
consideră că investițiile sporite în 
securitate și apărare sunt o chestiune de 
urgență pentru statele membre și pentru 
UE, iar solidaritatea și cooperarea în 
domeniul apărării ar trebui să devină 
norma;

Or. en

Amendamentul 142
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea 
ce se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea 
ce se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 

eliminat
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europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

Or. en

Amendamentul 144
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea 
ce se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
europeană poate fi realizată numai dacă 
statele membre dau dovadă de cooperare, 
ceea ce se traduce mai ales în capacitatea 
de a favoriza achiziționarea de capabilități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv; subliniază 
că CJUE a afirmat în mod explicit în 
hotărârea sa din 10 martie 2005 (Regatul 
Spaniei/Consiliul Uniunii Europene) că 
conceptul de preferință comunitară este 
mai degrabă un principiu politic decât un 
principiu juridic și, prin urmare, nu poate 
fi utilizat ca contraargument împotriva 
dogmei liberului schimb pe care UE 
continuă să o impună; recunoaște 
suveranitatea statelor membre în alegerile 
lor strategice și militare, în special în ceea 
ce privește dotarea forțelor armate cu 
echipamentul necesar;

Or. fr

Amendamentul 145
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 12. subliniază că autonomia strategică 
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poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

poate fi realizată în mod real numai dacă 
statele membre dau dovadă de solidaritate, 
ceea ce se reflectă în special în necesitatea 
de a acorda prioritate achiziționării de 
capacități europene, dacă echipamentele 
sunt disponibile și competitive, obiectivul 
principal fiind asigurarea 
interoperabilității cu aliații majori și 
evitarea duplicării în rândul forțelor 
europene pentru a facilita desfășurarea 
rapidă într-un mod cât mai omogen 
posibil;

Or. en

Amendamentul 146
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul 
îndeplinește cele mai înalte standarde, 
este efectiv disponibil și competitiv, pentru 
a asigura accesul reciproc la piețe de 
armament puternic protejate în același 
timp;

Or. de

Amendamentul 147
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate;

Or. en

Amendamentul 148
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea 
ce se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că, pentru o utilizare 
eficace a resurselor disponibile, este 
necesară o industrie de apărare 
inovatoare și competitivă în Europa;

Or. en

Amendamentul 149
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv și cu 
condiția ca procedurile de achiziții publice 
să fie aplicate în mod corect;
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Or. nl

Amendamentul 150
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de voință politică, 
coeziune și solidaritate, ceea ce se traduce 
și în necesitatea de a favoriza 
achiziționarea de capacități europene 
atunci când echipamentul este efectiv 
disponibil și competitiv;

Or. it

Amendamentul 151
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
europeană poate fi realizată cu adevărat 
numai dacă statele membre dau dovadă de 
solidaritate, ceea ce se traduce mai ales în 
necesitatea de a acorda prioritate 
achiziționării de capacități europene dacă 
echipamentele sunt disponibile și 
competitive;

Or. en

Amendamentul 152
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
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Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea 
ce se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că aplicarea conceptului 
de autonomie strategică impune statelor 
membre să demonstreze hotărârea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

Or. fr

Amendamentul 153
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
favoriza achiziționarea de capacități 
europene atunci când echipamentul este 
efectiv disponibil și competitiv;

12. subliniază că autonomia strategică 
poate fi realizată numai dacă statele 
membre dau dovadă de solidaritate, ceea ce 
se traduce mai ales în necesitatea de a 
asigura capacitățile și capabilitățile 
europene și disponibilitatea unor 
echipamente competitive;

Or. en

Amendamentul 154
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei eliminat
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strategice europene este un obiectiv 
legitim și necesar și trebuie să rămână un 
obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională 
reprezintă o responsabilitate comună a 
europenilor;

Or. en

Amendamentul 155
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv legitim 
și necesar și trebuie să rămână un 
obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională 
reprezintă o responsabilitate comună a 
europenilor;

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene, formulat ca o ambiție 
de creștere a cheltuielilor militare și de 
continuare a militarizării UE, reprezintă o 
preocupare nelegitimă din punct de 
vedere etic;

Or. en

Amendamentul 156
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv 
legitim și necesar și trebuie să rămână un 
obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională reprezintă 
o responsabilitate comună a europenilor;

13. consideră că principiul unei politici 
de securitate și apărare comune suverane, 
cuprinzătoare și eficace este o ambiție 
legitimă și necesară și trebuie să rămână 
un obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională reprezintă 
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o responsabilitate comună a europenilor;

Or. en

Amendamentul 157
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv 
legitim și necesar și trebuie să rămână un 
obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională reprezintă 
o responsabilitate comună a europenilor;

13. consideră că autonomia strategică 
a Europei este un obiectiv legitim și 
necesar și trebuie să rămână un obiectiv 
prioritar al politicii externe și de securitate 
comune (PESC) și al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională reprezintă 
o responsabilitate comună a europenilor;

Or. de

Amendamentul 158
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv legitim 
și necesar și trebuie să rămână un obiectiv 
prioritar al politicii europene de apărare; 
subliniază că punerea sa în aplicare 
practică și operațională reprezintă o 
responsabilitate comună a europenilor;

13. reiterează că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv legitim 
și necesar și trebuie să rămână un obiectiv 
prioritar al politicii europene de apărare; 
subliniază că punerea sa în aplicare 
practică și operațională revine atât UE, cât 
și statelor sale membre;

Or. fr
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Amendamentul 159
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că principiul autonomiei 
strategice europene este un obiectiv 
legitim și necesar și trebuie să rămână un 
obiectiv prioritar al politicii europene de 
apărare; subliniază că punerea sa în 
aplicare practică și operațională reprezintă 
o responsabilitate comună a europenilor;

13. consideră că autonomia strategică 
europeană reprezintă o ambiție legitimă și 
că aceasta are un impact pozitiv asupra 
politicii europene de apărare; subliniază că 
punerea sa în aplicare practică și 
operațională trebuie discutată de statele 
europene;

Or. en

Amendamentul 160
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Progrese reale care trebuie consolidate 
pentru întărirea autonomiei strategice 
europene

Progrese reale care trebuie consolidate 
pentru atingerea autonomiei strategice 
europene

Or. en

Amendamentul 161
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 

eliminat
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(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a 
misiunilor);

Or. en

Amendamentul 162
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să aibă o formă practică 
în domeniile industriei, capabilităților 
(programe comune, investiții în 
tehnologiile de apărare) și operațiunilor 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor), 
poate fi bazată pe succesele înregistrate de 
grupul consultativ industrial al NATO și 
poate fi complementară angajamentelor 
existente ale statelor membre care fac 
parte din Cooperarea tehnologică și 
industrială de apărare transatlantică 
(TADIC);

Or. en

Amendamentul 163
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul politicii externe și de securitate, 
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(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

industrial, al capacităților (programe 
comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

Or. de

Amendamentul 164
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a 
misiunilor);

14. susține că o PSAC suverană și 
eficace trebuie să aibă o formă practică în 
domeniul industriei, al capacității 
(programe comune, investiții în 
tehnologiile de apărare) și al operațiunilor 
(finanțarea operațiunilor, capacitatea de a 
planifica și a desfășura misiuni) și să fie 
însoțită de o politică responsabilă în 
materie de control al armelor la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 165
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 

14. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să urmărească o politică 
restrictivă de export al armelor pentru 
toate tipurile de arme și, prin urmare, 
solicită ca produsele cu dublă utilizare să 
facă obiectul unor norme europene și al 
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capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a 
misiunilor);

unui control parlamentar stricte; 
îndeamnă statele membre ale UE să 
respecte Codul de conduită al UE privind 
exporturile de armament;

Or. en

Amendamentul 166
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

14. susține că inițiativele europene în 
domeniul apărării trebuie să asigure 
beneficii practice în domeniul industrial, al 
capacităților (programe comune, investiții 
în domeniul tehnologiilor de apărare) și 
operațional (finanțarea operațiunilor, 
consolidarea capacităților partenerilor, 
capacitatea de planificare și de desfășurare 
a misiunilor);

Or. en

Amendamentul 167
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. susține că autonomia strategică 
europeană trebuie să se articuleze în 
domeniul industrial, al capacităților 
(programe comune, investiții în domeniul 
tehnologiilor de apărare) și operațional 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

14. Susține că autonomia strategică 
europeană ar putea lua o formă practică 
în domenii precum: industria, capacitatea 
(programe comune, investițiile în 
tehnologiile de apărare) și operațiunile 
(finanțarea operațiunilor, consolidarea 
capacităților partenerilor, capacitatea de 
planificare și de desfășurare a misiunilor);

Or. en
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Amendamentul 168
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că este oportun să se 
aplice o politică restrictivă de export de 
armament pentru toate tipurile de arme, 
inclusiv pentru produsele cu dublă 
utilizare; îndeamnă statele membre ale 
UE să respecte Codul de conduită al UE 
privind exporturile de armament; 
reiterează necesitatea aplicării stricte de 
către toate statele membre a normelor 
prevăzute în Poziția comună 
2008/944/PESC a Consiliului privind 
exporturile de arme, inclusiv aplicarea 
strictă a criteriului doi privind respectarea 
drepturilor omului în țara de destinație 
finală;

Or. en

Amendamentul 169
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 170
Joachim Schuster
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii și pe dorința politică a statelor 
membre de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe; 
susține că Uniunea dispune de resurse 
umane, financiare, tehnice și militare 
considerabile, care o dotează cu o 
capacitate unică de a desfășura operațiuni 
militare și civile și de a răspunde prompt 
și preventiv la viitoarele provocări în 
materie de securitate, de exemplu prin 
intermediul unor misiuni active de 
menținere a păcii;

Or. en

Amendamentul 172
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că securitatea Europei 
este apărată cel mai bine prin 
concentrarea pe eradicarea sărăciei, pe 
ajutoarele umanitare necondiționate și pe 
dezvoltarea economică sustenabilă și 
echitabilă, împiedicarea regimurilor 
fiscale globale să faciliteze corupția, 
soluționarea pe cale pașnică și 
diplomatică a conflictelor, dezarmarea, 
demobilizarea trupelor și programele de 
reintegrare;

Or. en

Amendamentul 173
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. recunoaște că activitățile PSAC 
sunt operațiuni la scară mică la periferia 
Europei și au o forță de muncă și obiective 
limitate; recunoaște că UE nu poate 
reproduce sau înlocui structurile de 
comandă și de planificare a apărării ale 
NATO și rolul său ca piatră de temelie a 
apărării europene;

Or. en

Amendamentul 174
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că politica de securitate 
și apărare comună (PSAC) se bazează în 
mare măsură pe capacitatea statelor 
membre de a interveni într-o manieră 
credibilă în teatrele de operațiuni externe 
pe baza unor considerente de politică de 
securitate, inclusiv, în ultimă instanță, 
prin luarea de măsuri militare;

Or. de

Amendamentul 175
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că capacitatea de 
apărare a Europei se bazează în mare 
parte pe capacitatea statelor membre, 
singure sau în cooperare, și pe dorința de 
a susține statul de drept pe propriul 
teritoriu, precum și de a-și controla 
frontierele și, în special, frontiera externă 
a UE;

Or. en

Amendamentul 176
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe; 
remarcă importanța schimbului de 
informații cu NATO în acest context;
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Or. en

Amendamentul 177
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea valorilor și a 
intereselor europenilor se bazează în mare 
măsură pe capacitatea Uniunii de a 
interveni la momentul potrivit, cu întreaga 
panoplie de opțiuni de care dispune în 
domeniile în care interesele sale sunt în 
joc;

Or. it

Amendamentul 178
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează parțial pe capacitatea Uniunii de a 
interveni într-un mod credibil în teatrele 
de operațiuni externe în cadrul operațiilor 
civile și militare PSAC;

Or. fr

Amendamentul 179
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil și fără întârzieri nejustificate, în 
teatrele de operațiuni externe;

Or. en

Amendamentul 180
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe capacitatea 
Uniunii de a interveni militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

15. consideră că apărarea Europei se 
bazează în mare măsură pe alianța 
transatlantică solidă, pe capacitatea 
Uniunii de a acționa militar, în mod 
credibil, în teatrele de operațiuni externe;

Or. en

Amendamentul 181
Martin Horwood, Malik Azmani, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că, de la adoptarea 
Strategiei globale a UE pe 2016, 
proliferarea conflictelor regionale și 
locale, nu în ultimul rând în apropierea 
vecinătății noastre imediate, prezintă 
multe provocări pentru securitatea 
Uniunii, deoarece acestea au adesea 
efecte de propagare; consideră, în acest 
sens, că Uniunea ar trebui să devină un 
actor mai robust în gestionarea crizelor, 
în soluționarea conflictelor și în 
menținerea păcii, ori de câte ori este 
posibil în concertare cu alte organizații 
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regionale și internaționale, cum ar fi 
ONU și Uniunea Africană, în 
conformitate cu angajamentele pe care și 
le-a asumat față de multilateralism, dar și 
pe cont propriu, atunci când situația o 
impune;

Or. en

Amendamentul 182
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. încurajează SEAE și statele 
membre să introducă o abordare mai 
orientată spre viitor a planificării și 
dezvoltării capacităților și să anticipeze 
nevoile viitoare pentru un răspuns ferm al 
UE la crize și conflicte pentru a întări 
misiunile civile pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 183
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a 

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că punerea lor în aplicare 
trebuie să fie însoțită de o revizuire majoră 
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instrumentelor consacrate în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente;

a instrumentelor prevăzute în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente și pentru a le reduce 
în ceea ce privește domeniul de aplicare și 
numărul, permițând partenerilor europeni 
să intervină doar acolo unde este absolut 
necesar și pentru a permite cele mai bune 
condiții posibile pentru o punere în 
aplicare cu succes a misiunii;

Or. en

Amendamentul 184
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente;

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
reiterează importanța EULEX în Kosovo, 
cea mai mare misiune civilă PSAC, 
precum și misiunea EUFOR în BiH, în 
calitate de contribuitori importanți la 
securitatea Balcanilor de Vest; recunoaște 
contribuția acestora la pacea, securitatea și 
stabilitatea internațională; subliniază că 
implementarea lor trebuie să fie însoțită de 
o transformare a instrumentelor consacrate 
în Tratatul de la Lisabona și introduse în 
ultimii ani, pentru a le face mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 185
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente;

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente; promovează un 
nivel mai ridicat de eficacitate a 
misiunilor PSAC prin atingerea 
obiectivului de 70 % în cazul personalului 
detașat și invită statele membre să își 
mărească contribuțiile;

Or. en

Amendamentul 186
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie 
să fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de 
la Lisabona și introduse în ultimii ani, 
pentru a le face mai eficiente;

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională;

Or. fr
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Amendamentul 187
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie 
să fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de 
la Lisabona și introduse în ultimii ani, 
pentru a le face mai eficiente;

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște că niciuna dintre aceste 
misiuni nu a contribuit în mod substanțial 
la asigurarea păcii, a securității 
internaționale și a stabilității;

Or. en

Amendamentul 188
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a 
instrumentelor consacrate în Tratatul de la 
Lisabona și introduse în ultimii ani, pentru 
a le face mai eficiente;

16. remarcă faptul că Uniunea este 
prezentă în prezent pe trei continente, unde 
se desfășoară 16 misiuni civile sau militare 
(zece civile și șase militare, inclusiv trei 
misiuni executive și trei neexecutive); 
recunoaște contribuția acestora la pacea, 
securitatea și stabilitatea internațională; 
subliniază că implementarea lor trebuie să 
fie însoțită de o transformare a unor 
instrumente selectate consacrate în 
Tratatul de la Lisabona și introduse în 
ultimii ani, pentru a le face mai eficiente și 
a spori securitatea cetățenilor europeni;

Or. de
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Amendamentul 189
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută implicarea Curții de 
Conturi Europene în auditarea misiunilor 
și operațiunilor PSAC și încurajează 
elaborarea altor rapoarte speciale cu 
privire la alte misiuni și operațiuni;

Or. en

Amendamentul 190
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că UE ar trebui să 
poată desfășura activități de menținere a 
păcii în conflictele înghețate din spațiul 
post-sovietic;

Or. en

Amendamentul 191
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia Consiliului 

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia Consiliului 
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din iulie 2018 de a prelungi mandatul 
misiunii de instruire militară a EUTM 
RCA pentru o perioadă de doi ani și 
intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
menționează că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reluare a 
angajamentului statelor membre;

din iulie 2018 de a prelungi mandatul 
misiunii de instruire militară a EUTM 
RCA pentru o perioadă de doi ani și 
intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
menționează că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reluare a 
angajamentului statelor membre; 
recunoaște că o cooperare mai strânsă cu 
forțele regionale existente, cum ar fi 
Uniunea Africană, Forța Sahel a G5 și 
Comunitatea Economică a Statelor din 
Africa de Vest (CEDEAO), precum și 
SUA, sunt esențiale pentru succesul 
operațiunilor în Africa;

Or. en

Amendamentul 192
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia Consiliului 
din iulie 2018 de a prelungi mandatul 
misiunii de instruire militară a EUTM 
RCA pentru o perioadă de doi ani și 
intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
menționează că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reluare a 
angajamentului statelor membre;

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia Consiliului 
din iulie 2018 de a prelungi mandatul 
misiunii de instruire militară a EUTM 
RCA pentru o perioadă de doi ani și 
intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
ia act de faptul că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reangajare 
din partea statelor membre, dar subliniază 
că situația în materie de securitate și 
drepturile omului din țară rămâne extrem 
de problematică;

Or. en



PE643.150v01-00 98/171 AM\1192395RO.docx

RO

Amendamentul 193
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia 
Consiliului din iulie 2018 de a prelungi 
mandatul misiunii de instruire militară a 
EUTM RCA pentru o perioadă de doi ani 
și intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
menționează că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reluare a 
angajamentului statelor membre;

17. invită statele membre și 
organismele europene să mențină 
echilibrul geografic adecvat și să asigure 
utilizarea eficientă a resurselor; în acest 
sens, recunoaște decizia Consiliului din 
iulie 2018 de a prelungi mandatul misiunii 
de instruire militară a EUTM RCA pentru 
o perioadă de doi ani și intenția acestuia de 
a lansa o misiune civilă în completarea 
componentei militare; menționează că 
aceste evoluții recente reprezintă un semn 
pozitiv de reluare a angajamentului statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 194
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; salută, de aceea, decizia 
Consiliului din iulie 2018 de a prelungi 
mandatul misiunii de instruire militară a 
EUTM RCA pentru o perioadă de doi ani 
și intenția Consiliului de a lansa o misiune 
civilă în completarea componentei militare; 
menționează că aceste evoluții recente 
reprezintă un semn pozitiv de reluare a 
angajamentului statelor membre;

17. încurajează statele membre și 
structurile europene să-și mențină 
angajarea prioritară și la nivel înalt în 
Africa; regretă decizia Consiliului din iulie 
2018 de a prelungi mandatul misiunii de 
instruire militară a EUTM RCA pentru o 
perioadă de doi ani și intenția acestuia de a 
lansa o misiune civilă în completarea 
componentei militare; menționează că 
aceste evoluții recente reprezintă un semn 
de reluare a angajamentului statelor 
membre;

Or. en
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Amendamentul 195
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. ia act de faptul că, în Orientul 
Mijlociu, o regiune care este esențială 
pentru securitatea europeană, Uniunea 
are trei misiuni PSAC pe teren, EUBAM 
Rafah (Tel Aviv), EUPOL COPPS în 
teritoriile palestiniene (Ramallah) și 
EUAM Irak (Bagdad); deplânge 
izbucnirea violențelor în Irak și 
împușcarea protestatarilor de către 
personalul de securitate; îndeamnă UE și 
în special EUAM să își reexamineze 
angajamentul în ceea ce privește reforma 
sectorului de securitate, având în vedere 
numărul inacceptabil de decese 
înregistrat în rândul protestatarilor;

Or. en

Amendamentul 196
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază angajamentul global al 
UE în Sahel și în Cornul Africii prin 
intermediul a șase misiuni civile (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) și 
militare (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
ATALANTA); salută și încurajează 
eforturile depuse pentru a regionaliza 
funcționarea misiunilor civile în Sahel, în 
fața amenințărilor de securitate care 
depășesc limitele statelor în care sunt 

18. subliniază angajamentul global al 
UE în Sahel și în Cornul Africii prin 
intermediul a șase misiuni civile (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) și 
militare (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
ATALANTA); salută și încurajează 
eforturile depuse pentru a regionaliza 
funcționarea misiunilor civile în Sahel, în 
fața amenințărilor de securitate care 
depășesc limitele statelor în care sunt 
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desfășurate misiuni europene; desfășurate misiuni europene; critică, în 
acest sens, faptul că SEAE nu a prevăzut 
niciun fel de indicatori adecvați pentru a 
monitoriza rezultatele misiunilor EUCAP 
Niger și EUCAP Mali și că monitorizarea 
și evaluarea activităților misiunii nu au 
fost adecvate și nu au fost adaptate la 
implicațiile acestora;

Or. de

Amendamentul 197
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Malik 
Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază angajamentul global al 
UE în Sahel și în Cornul Africii prin 
intermediul a șase misiuni civile (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) și 
militare (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
ATALANTA); salută și încurajează 
eforturile depuse pentru a regionaliza 
funcționarea misiunilor civile în Sahel, în 
fața amenințărilor de securitate care 
depășesc limitele statelor în care sunt 
desfășurate misiuni europene;

18. subliniază angajamentul global al 
UE în Sahel și în Cornul Africii prin 
intermediul a șase misiuni civile (EUCAP 
Mali, EUCAP Niger, EUCAP Somalia) și 
militare (EUTM Mali, EUTM Somalia, 
ATALANTA); salută și încurajează 
eforturile depuse pentru a regionaliza 
funcționarea misiunilor civile în Sahel, în 
fața amenințărilor de securitate care 
depășesc limitele statelor în care sunt 
desfășurate misiuni europene și salută 
sprijinul UE pentru operațiunea G5 
Sahel;

Or. fr

Amendamentul 198
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. este profund îngrijorat de cazurile 
investigate și raportate de 
ONU/MINUSMA, de încălcări numeroase 
și extrem de grave ale drepturilor omului, 
comise de forțele de securitate din Mali, 
care ar putea constitui crime de război în 
temeiul dreptului umanitar; îndeamnă 
ÎR/VP să se asigure că partenerii UE 
respectă cu strictețe dreptul internațional 
umanitar și al drepturilor omului și 
regulamentele UE cu caracter juridic 
obligatoriu și că acele cazuri sunt aduse 
în fața justiției fără întârziere; invită 
SEAE să informeze de urgență 
Parlamentul cu privire la aceste cazuri;

Or. en

Amendamentul 199
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. se întreabă dacă misiunile precum 
EUTM Mali ajută această regiune sau 
agravează situația; constată că, din 2013, 
au avut loc numeroase atacuri asupra 
soldaților din EUTM Mali, soldaților din 
ONU MINUSMA, soldaților malieni și 
operațiunii Barkhane;

Or. en

Amendamentul 200
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al 
desfășurării unei misiuni civile și/sau 
militare pentru consolidarea guvernanței 
sectorului de securitate, a respectării 
drepturilor omului și a restabilirii 
încrederii cetățenilor în forțele de 
securitate;

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso;

Or. en

Amendamentul 201
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al 
desfășurării unei misiuni civile și/sau 
militare pentru consolidarea guvernanței 
sectorului de securitate, a respectării 
drepturilor omului și a restabilirii 
încrederii cetățenilor în forțele de 
securitate;

19. este preocupat de deteriorarea 
situației din Burkina Faso; se întreabă 
dacă ar fi oportun să se desfășoare o 
misiune civilă și/sau militară pentru a 
întări guvernarea sectorului de securitate, 
controlul democratic al forțelor armate și 
controlul civil asupra întregului sector al 
securității, inclusiv o responsabilitate 
solidă, drepturile omului și restabilirea 
încrederii cetățenilor în forțele lor de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 202
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al 
desfășurării unei misiuni civile și/sau 
militare pentru consolidarea guvernanței 
sectorului de securitate, a respectării 
drepturilor omului și a restabilirii încrederii 
cetățenilor în forțele de securitate;

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso și de implicațiile 
geopolitice ale acesteia pentru regiunea 
Sahel și pentru Occident, ceea ce poate 
justifica o misiune civilă și/sau militară în 
vederea consolidării guvernanței sectorului 
de securitate, a respectării drepturilor 
omului și a restabilirii încrederii cetățenilor 
în forțele lor de securitate;

Or. nl

Amendamentul 203
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al desfășurării 
unei misiuni civile și/sau militare pentru 
consolidarea guvernanței sectorului de 
securitate, a respectării drepturilor omului 
și a restabilirii încrederii cetățenilor în 
forțele de securitate;

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al desfășurării 
unei misiuni civile pentru consolidarea 
guvernanței sectorului de securitate, a 
respectării drepturilor omului și a 
restabilirii încrederii cetățenilor în forțele 
de securitate;

Or. en

Amendamentul 204
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al desfășurării 
unei misiuni civile și/sau militare pentru 
consolidarea guvernanței sectorului de 
securitate, a respectării drepturilor omului 

19. este preocupat de deteriorarea 
situației în Burkina Faso; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al desfășurării 
unei misiuni civile pentru consolidarea 
guvernanței sectorului de securitate, a 
respectării drepturilor omului și a 
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și a restabilirii încrederii cetățenilor în 
forțele de securitate;

restabilirii încrederii cetățenilor în forțele 
de securitate;

Or. en

Amendamentul 205
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reiterează importanța strategică a 
Balcanilor de Vest pentru securitatea și 
stabilitatea UE; subliniază necesitatea de 
a îmbunătăți implicarea, integrarea și 
coordonarea UE în regiune, inclusiv prin 
mandatul misiunilor PSAC ale UE; 
reiterează faptul că politica UE privind 
Balcanii de Vest urmărește să alinieze 
țările din regiune la acquis-ul UE și să le 
acorde asistență în vederea aderării, 
sporind gestionarea păcii și stabilitatea în 
întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 206
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reiterează importanța strategică a 
Europei de Est și a Balcanilor de Vest 
pentru stabilitatea și securitatea UE și 
nevoia de a canaliza și întări 
angajamentul politic al UE către aceste 
regiuni, inclusiv mandatul solid al 
misiunilor PSAC ale UE;
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Or. en

Amendamentul 207
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. subliniază rolul central al 
operațiunii EUFOR Althea în Bosnia și 
Herțegovina pentru evoluțiile în direcția 
păcii și securității în țară și în regiune, 
precum și pentru menținerea acestora; 
salută concluziile Consiliului din 
octombrie 2019 care sprijină prezența în 
continuare a forțelor militare europene în 
Bosnia și Herțegovina;

Or. en

Amendamentul 208
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă;

20. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă; îndeamnă statele membre să 
elaboreze o analiză anuală solidă care să 
evalueze progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a pactului privind 
PSAC civilă și să sprijine 
profesionalizarea în continuare a PSAC 
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civile dincolo de 2023, inclusiv măsuri 
pentru a asigura răspunderea tuturor 
actorilor implicați pentru obținerea de 
rezultate; invită statele membre să testeze, 
cât mai curând posibil, noul concept de 
echipe specializate pe teren, printr-un 
proiect pilot, utilizându-l ca mijloc de 
punere la dispoziție a unor capacități 
specializate pentru o perioadă limitată de 
timp și de acoperire a lacunelor actuale în 
materie de capabilități, și să evalueze 
învățămintele deprinse în urma primelor 
desfășurări;

Or. en

Amendamentul 209
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită punerea rapidă în aplicare 
a Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă;

20. solicită ca punerea în aplicare a 
pactului privind misiunile civile adoptat de 
Consiliu în noiembrie 2018 să fie oprită 
până ce se va analiza în mod integral o 
revizuire majoră a conceptului european 
de misiuni civile gestionate de UE și se va 
efectua o evaluare completă a misiunilor 
PSAC deja întreprinse pentru a asigura o 
schimbare majoră a modului în care 
aceste misiuni sunt inițiate, planificate și 
puse în aplicare, pentru ca aceste misiuni 
să fie transparente, responsabile și să se 
asigure că aceste misiuni au capacitatea 
de a opera la aceleași standarde ca 
idealurile europene de stat de drept și 
drepturile omului pe care urmează să le 
pună în aplicare;

Or. en

Amendamentul 210
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Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă;

20. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca să se 
ajungă la nivelul de personal convenit și 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă;

Or. de

Amendamentul 211
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită punerea rapidă în aplicare a 
Convenției privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
capacităților PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o garanție 
că acțiunea UE pe teren este eficace și 
credibilă;

20. solicită punerea efectivă în aplicare 
a pactului privind misiunile civile, 
adoptată în noiembrie 2018 de Consiliu și 
de statele membre, în vederea consolidării 
resurselor PSAC civile, pentru ca 
misiunile să devină mai flexibile și mai 
operaționale, ceea ce constituie o condiție 
prealabilă pentru eficacitatea și eficiența 
acțiunii Uniunii pe teren;

Or. en

Amendamentul 212
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că, în prezent, există 
zece misiuni PSAC civile cu o valoare 
adăugată ridicată pentru pace și 
securitate desfășurate în vecinătatea UE: 
Africa și Orientul Mijlociu, Balcanii de 
Vest, Europa de Est;

Or. en

Amendamentul 213
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că punerea în aplicare a 
pactului privind PSAC civile nu ar trebui 
să fie stadiul final de consolidare a PSAC 
civile;

Or. en

Amendamentul 214
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
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tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă, și ia act de faptul 
că, deși personalul EUTM desfășoară 
activități valoroase, din cauza limitelor în 
materie de formare și a absenței 
armamentului, unitățile formate nu sunt 
în măsură să funcționeze în mod adecvat 
și nu au capacitatea de a stopa extinderea 
terorismului jihadist și a revoltelor 
armate;

Or. fr

Amendamentul 215
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor 
PSAC se confruntă în general cu o 
reticență tot mai mare din partea statelor 
membre și a instituțiilor UE de a face 
aceste misiuni și operațiuni mai solide, 
atât în ceea ce privește resursele umane, 
cât și mandatul; remarcă faptul că 
operațiunile militare din cadrul PSAC au 
din ce în ce mai mult tendința de a fi 
misiuni de instruire a forțelor armate 
(EUTM), fără a avea o dimensiune 
executivă;

21. salută faptul că operațiunile 
militare din cadrul PSAC au din ce în ce 
mai mult tendința de a fi misiuni de 
instruire a forțelor armate (EUTM), fără a 
avea o dimensiune executivă;

Or. fr

Amendamentul 216
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
ia act de faptul că operațiunile militare 
PSAC tind din ce în ce mai mult să se 
bazeze pe formarea forțelor armate 
(EUTM), fără o dimensiune executivă care 
ar sublinia disponibilitatea de a investi în 
stabilizarea postconflict, în menținerea 
păcii, asigurarea respectării păcii și în 
alte operațiuni militare solicitante care 
vizează garantarea păcii și a stabilității 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 217
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

21. constată că eficacitatea misiunilor 
și operațiilor PSAC în general este frânată, 
într-o anumită măsură, de o reticență 
crescândă din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide în ceea ce privește 
resursele umane și mandatul, îndeosebi în 
ce privește răspunderea și transparența 
personalului; remarcă faptul că 
operațiunile militare din cadrul PSAC au 
din ce în ce mai mult tendința de a fi 
misiuni de instruire a forțelor armate 
(EUTM), fără a avea o dimensiune 
executivă;

Or. en
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Amendamentul 218
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
în general este frânată de situația 
securității în regiunile de criză, de 
mijloacele limitate ale statelor membre și 
ale instituțiilor UE de a face aceste misiuni 
și operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul 
lor; remarcă faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

Or. en

Amendamentul 219
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu o reticență tot 
mai mare din partea statelor membre și a 
instituțiilor UE de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;

21. cu toate acestea, constată că 
eficacitatea misiunilor și operațiilor PSAC 
se confruntă în general cu constrângeri din 
partea statelor membre și a instituțiilor UE 
în eforturile lor de a face aceste misiuni și 
operațiuni mai solide, atât în ceea ce 
privește resursele umane, cât și mandatul; 
remarcă faptul că operațiunile militare din 
cadrul PSAC au din ce în ce mai mult 
tendința de a fi misiuni de instruire a 
forțelor armate (EUTM), fără a avea o 
dimensiune executivă;
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Or. en

Amendamentul 220
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor operațiuni civile și 
militare ale PSAC este grevată de 
deficiențe structurale persistente;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 221
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor operațiuni civile și 
militare ale PSAC este grevată de 
deficiențe structurale persistente;

22. Ia act cu îngrijorare de faptul că 
eficacitatea celor mai recente operațiuni 
civile și militare ale PSAC a fost frânată 
de deficiențele structurale persistente, de 
lipsa surprinzătoare a angajamentului și 
răspunderii personalului, în special din 
partea conducerii superioare, un număr 
deloc neglijabil de membri ai personalului 
care își desfășoară activitatea în misiunile 
civile din cadrul PSAC;

Or. en

Amendamentul 222
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
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Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor operațiuni civile și 
militare ale PSAC este grevată de 
deficiențe structurale persistente;

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor operațiuni civile și 
militare ale PSAC a fost limitată de 
deficiențe structurale persistente și solicită 
instituirea unei soluții comune a UE 
pentru acestea;

Or. en

Amendamentul 223
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor operațiuni civile și 
militare ale PSAC este grevată de 
deficiențe structurale persistente;

22. constată cu îngrijorare că 
eficacitatea ultimelor misiuni civile și 
militare ale PSAC este grevată de 
deficiențe structurale persistente;

Or. de

Amendamentul 224
Jérôme Rivière, Nicolas Bay, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. regretă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în 
situația să aibă un mandat executiv din 
cauza unei diferențe de ritm al luării 
deciziilor de angajare și solicită, în acest 
sens, ca structurile și procedurile PSAC 
să fie adaptate pentru a desfășura misiuni 

eliminat
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într-un mod mai rapid, mai flexibil și mai 
coerent; ia act de utilizarea unui nou 
instrument de gestionare a crizelor, prin 
lansarea unor mini-misiuni în temeiul 
articolului 28 din TUE pentru a răspunde 
mai rapid și mai flexibil crizelor;

Or. fr

Amendamentul 225
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. regretă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în situația 
să aibă un mandat executiv din cauza unei 
diferențe de ritm al luării deciziilor de 
angajare și solicită, în acest sens, ca 
structurile și procedurile PSAC să fie 
adaptate pentru a desfășura misiuni într-un 
mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent; 
ia act de utilizarea unui nou instrument de 
gestionare a crizelor, prin lansarea unor 
mini-misiuni în temeiul articolului 28 din 
TUE pentru a răspunde mai rapid și mai 
flexibil crizelor;

23. regretă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în situația 
să aibă un mandat executiv din cauza unei 
diferențe de ritm al luării deciziilor de 
angajare și solicită, în acest sens, ca 
structurile și procedurile PSAC să fie 
adaptate pentru a desfășura misiuni într-un 
mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent; 
ia act de utilizarea unui nou instrument de 
gestionare a crizelor, prin lansarea unor 
mini-misiuni în temeiul articolului 28 din 
TUE pentru a răspunde mai rapid și mai 
flexibil crizelor; solicită ca structura 
misiunii să fie complementară cu Planul 
de acțiune al NATO pentru creșterea 
nivelului de reacție (RAP) și cu Gruparea 
multinațională de forțe cu un nivel de 
reacție foarte ridicat (VTAJF), pentru a 
evita suprapunerile și a sprijini mai bine 
obiectivele comune ale misiunilor;

Or. en

Amendamentul 226
Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. regretă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în situația 
să aibă un mandat executiv din cauza unei 
diferențe de ritm al luării deciziilor de 
angajare și solicită, în acest sens, ca 
structurile și procedurile PSAC să fie 
adaptate pentru a desfășura misiuni într-
un mod mai rapid, mai flexibil și mai 
coerent; ia act de utilizarea unui nou 
instrument de gestionare a crizelor, prin 
lansarea unor mini-misiuni în temeiul 
articolului 28 din TUE pentru a răspunde 
mai rapid și mai flexibil crizelor;

23. regretă faptul că necesitatea de a 
întruni o voință politică comună 
înseamnă că procesele decizionale și de 
punere în aplicare se desfășoară cu viteze 
foarte diferite; reamintește că în ultima 
vreme foarte puține operațiuni militare au 
fost în situația să aibă un mandat executiv, 
deoarece procesele decizionale nu au 
putut compensa lipsa voinței politice și 
solicită, în acest sens, statelor membre, ca, 
atunci când se confruntă cu o criză, să 
găsească voința politică necesară pentru a 
utiliza în mod activ structurile și 
procedurile PSAC, astfel încât misiunile 
să poată fi desfășurate într-un mod mai 
rapid, flexibil și coerent; solicită VP/ÎR să 
explice Parlamentului ideea care stă la 
baza a ceea ce este în mod clar un nou 
instrument de gestionare a crizelor, și 
anume lansarea mini-misiunilor în temeiul 
articolului 28 din TUE;

Or. de

Amendamentul 227
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. regretă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în situația 
să aibă un mandat executiv din cauza unei 
diferențe de ritm al luării deciziilor de 
angajare și solicită, în acest sens, ca 
structurile și procedurile PSAC să fie 
adaptate pentru a desfășura misiuni într-un 
mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent; 

23. observă că procesele de luare a 
deciziei și de implementare sunt lungi; 
reamintește că în ultima vreme foarte 
puține operațiuni militare au fost în situația 
să aibă un mandat executiv din cauza unei 
diferențe de ritm al luării deciziilor de 
angajare și solicită, în acest sens, ca 
structurile și procedurile PSAC să fie 
adaptate pentru a desfășura misiuni într-un 
mod mai rapid, mai flexibil și mai coerent; 
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ia act de utilizarea unui nou instrument de 
gestionare a crizelor, prin lansarea unor 
mini-misiuni în temeiul articolului 28 din 
TUE pentru a răspunde mai rapid și mai 
flexibil crizelor;

ia act de utilizarea unui nou instrument de 
gestionare a crizelor, prin lansarea unor 
mini-misiuni în temeiul articolului 28 din 
TUE pentru a răspunde mai rapid și mai 
flexibil crizelor;

Or. en

Amendamentul 228
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Claudiu Manda, Nikos 
Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. salută recunoașterea faptului că 
nu există niciun fel de securitate fără 
femei și subliniază importanța participării 
femeilor la negocieri și misiuni;

Or. en

Amendamentul 229
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază lipsa de flexibilitate în 
procedurile administrative și bugetare, 
care afectează foarte mult personalul 
trimis pe teren;

24. subliniază că obiectivul 
procedurilor administrative și bugetare 
pentru misiunile PSAC ar trebui să fie 
acela de a garanta o gestionare riguroasă 
a acestor misiuni, dar fără a fi atât de 
rigidă, încât să împiedice performanța și 
eficacitatea acestora;

Or. fr
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Amendamentul 230
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 
care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort și le invită 
pe acestea să își concentreze misiunile și 
delegațiile în domeniile în care sunt 
desfășurate misiuni și operațiuni PSAC;

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 
care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort și le invită 
pe acestea să își concentreze misiunile și 
delegațiile în domeniile în care sunt 
desfășurate misiuni și operațiuni PSAC; 
solicită Curții de Conturi Europene să 
efectueze o analiză a tuturor misiunilor 
PSAC în curs, pentru a se asigura că 
bugetele și forțele lor sunt utilizate în 
modul cel mai eficient; solicită, de 
asemenea, ca toate misiunile PSAC în 
curs de desfășurare să aibă o dată de 
finalizare oficială, care să facă obiectul 
unei analize complete și cuprinzătoare 
înainte de a se lua în considerare orice 
prelungire;

Or. en

Amendamentul 231
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 



PE643.150v01-00 118/171 AM\1192395RO.docx

RO

care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort și le invită 
pe acestea să își concentreze misiunile și 
delegațiile în domeniile în care sunt 
desfășurate misiuni și operațiuni PSAC;

care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, informări și consultări mai 
regulate cu comisiile parlamentare de 
resort înainte, în timpul și după misiuni și 
operațiuni, și le invită pe acestea să își 
concentreze misiunile și delegațiile în 
domeniile în care sunt desfășurate misiuni 
și operațiuni PSAC; solicită ca 
Parlamentul European să joace, alături 
de parlamentele naționale, un rol mai 
important în ceea ce privește PSAC, 
pentru a garanta supravegherea 
parlamentară a politicii de securitate și 
apărare comune a UE și a bugetului său;

Or. en

Amendamentul 232
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 
care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort și le invită 
pe acestea să își concentreze misiunile și 
delegațiile în domeniile în care sunt 
desfășurate misiuni și operațiuni PSAC;

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 
care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort;

Or. en

Amendamentul 233
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
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Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate și bugete 
care corespund operațiunilor și să 
stabilească o strategie de ieșire; solicită, în 
acest sens, consultări mai regulate cu 
comisiile parlamentare de resort și le invită 
pe acestea să își concentreze misiunile și 
delegațiile în domeniile în care sunt 
desfășurate misiuni și operațiuni PSAC;

25. subliniază necesitatea de a evalua 
periodic misiunile și operațiunile pentru a 
le îmbunătăți eficacitatea; invită SEAE și 
Comisia să stabilească mandate, bugete, 
reguli de angajare și proceduri 
operaționale care corespund operațiunilor 
în cauză și să stabilească o strategie de 
ieșire; solicită, în acest sens, consultări mai 
regulate cu comisiile parlamentare de 
resort și le invită pe acestea să își 
concentreze misiunile și delegațiile în 
domeniile în care sunt desfășurate misiuni 
și operațiuni PSAC;

Or. en

Amendamentul 234
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale; salută, 
în acest sens, Inițiativa europeană pentru 
schimbul de tineri ofițeri (Erasmus militar 
— EMILYO), gestionată de Colegiul 
European de Securitate și Apărare, care 
își propune să permită instituțiilor 
naționale de învățământ și formare 
militară să exploreze posibilitățile de 
schimburi cantitative și calitative de 
cunoștințe și de know-how;

Or. en
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Amendamentul 235
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării 
de sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. evidențiază importanța organizării 
de sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, precum și a 
unor exerciții paralele și coordonate între 
UE și NATO, promovând astfel 
interoperabilitatea și mobilitatea militară, 
pentru a pregăti mai bine misiunile, a 
asigura complementaritatea, a evita 
duplicările inutile și a face față unui 
spectru larg de amenințări, atât 
convenționale, cât și neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 236
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale; 
subliniază că aceste antrenamente și 
exerciții comune nu ar trebui să se 
desfășoare niciodată în perspectiva 
dezvoltării frecvent evocatei „armate a 
UE”;

Or. en
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Amendamentul 237
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. subliniază importanța organizării și 
executării de sesiuni de instrucție și 
exerciții comune între forțele armate 
europene, promovând astfel 
interoperabilitatea organizațională, 
procedurală și tehnică, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 238
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. subliniază importanța organizării de 
sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene și cele ale 
SUA, promovând astfel interoperabilitatea, 
pentru a pregăti mai bine misiunile și 
pentru a face față unui spectru larg de 
amenințări, convenționale și 
neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 239
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. subliniază importanța organizării 
de sesiuni de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

26. subliniază importanța încurajării 
sesiunilor de instrucție și exerciții comune 
între forțele armate europene, promovând 
astfel interoperabilitatea, pentru a pregăti 
mai bine misiunile și pentru a face față 
unui spectru larg de amenințări, 
convenționale și neconvenționale;

Or. en

Amendamentul 240
Javier Nart, Klemen Grošelj, Urmas Paet, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de 
programe de echipare utile și coordonate; 
salută inițiativa „Consolidarea capacităților 
ca sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor 

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung fără 
furnizarea echipamentelor militare 
necesare pentru finalizarea formării 
teoretice; subliniază că a asigura o 
formare militară fără armament 
înseamnă a-i condamna la moarte sigură 
pe beneficiarii acesteia în caz de lupte; 
reamintește că amenințările armate cu 
care se confruntă aceste țări necesită 
reacții armate; sprijină apelurile repetate 
făcute de populațiile locale, administrații 
și guverne vizând combaterea eficace a 
destabilizării și terorismului; subliniază 
că Rusia a devenit o prezență puternică în 
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locale de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

Republica Centrafricană, răspunzând în 
mod concret acestor solicitări insistente și 
că din ce în ce mai multe țări din Sahel 
sunt tentate să se îndrepte către Rusia 
pentru a beneficia de asistență; 
capacitatea de a sprijini astfel de eforturi 
prin programe de echipamente utile și 
coordonate este esențială; salută inițiativa 
„Consolidarea capacităților ca sprijin 
pentru securitate și dezvoltare” (CBSD), 
care a condus la revizuirea instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace („IcSP 
+”) în 2017, ceea ce a permis finanțarea 
formării și furnizării de echipamente 
neletale armatelor țărilor terțe; constată că, 
până în prezent, au fost adoptate trei 
proiecte în Mali, Republica Centrafricană 
și Burkina Faso;

Or. fr

Amendamentul 241
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de 
programe de echipare utile și coordonate; 
salută inițiativa „Consolidarea capacităților 
ca sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în ceea ce privește formarea și 
consilierea pentru armatele din țări terțe 
este extrem de dificilă pe termen lung, fără 
capacitatea de a sprijini astfel de eforturi 
prin programe de echipamente adecvate și 
coordonate și prin mecanisme solide de 
supraveghere și responsabilitate 
democratică care să prevină abuzurile, 
corupția și impunitatea; ia act de inițiativa 
„Consolidarea capacităților ca sprijin 
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permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

pentru securitate și dezvoltare” (CBSD), 
care a condus la revizuirea instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace („IcSP 
+”) în 2017, ceea ce a permis finanțarea 
formării și furnizării de echipamente 
neletale armatelor țărilor terțe; constată că, 
până în prezent, au fost adoptate trei 
proiecte în Mali, Republica Centrafricană 
și Burkina Faso; evidențiază cererea mare 
din partea populațiilor locale de sprijin în 
domeniul formării și al furnizării de 
echipamente; subliniază necesitatea de a 
se asigura că toate transferurile respectă 
cu strictețe cele opt criterii ale UE privind 
exporturile de arme;

Or. en

Amendamentul 242
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de programe 
de echipare utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de programe 
de echipare utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; salută propunerea Comisiei de a 
plasa inițiativa CBSD în cadrul 
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Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

Instrumentului european pentru pace; 
constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

Or. en

Amendamentul 243
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de programe 
de echipare utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate ale statelor 
în care se desfășoară misiunile UE, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza în timp util 
echipamente adecvate, în special din cauza 
procedurilor greoaie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice; consideră 
că obținerea unor rezultate pozitive în 
formarea și consilierea în beneficiul 
armatelor din țările terțe nu va fi posibilă 
pe termen lung dacă aceste eforturi nu sunt 
însoțite de programe de furnizare de 
echipament utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;
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Or. fr

Amendamentul 244
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate, care 
frânează succesul misiunilor de formare; ia 
act de dificultatea de a furniza echipamente 
adecvate și în timp util (proceduri 
constrângătoare de achiziții publice etc.); 
consideră că obținerea unor rezultate 
pozitive în formarea și consilierea în 
beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de programe 
de echipare utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

27. subliniază deficitul recurent al 
echipamentelor forțelor armate din țările 
terțe, care frânează succesul misiunilor de 
formare; ia act de dificultatea de a furniza 
echipamente adecvate și în timp util 
(proceduri constrângătoare de achiziții 
publice etc.); consideră că obținerea unor 
rezultate pozitive în formarea și consilierea 
în beneficiul armatelor din țările terțe este 
extrem de dificilă pe termen lung dacă 
aceste eforturi nu sunt însoțite de programe 
de echipare utile și coordonate; salută 
inițiativa „Consolidarea capacităților ca 
sprijin pentru securitate și dezvoltare” 
(CBSD), care a condus la revizuirea 
instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace („IcSP +”) în 2017, ceea ce a 
permis finanțarea formării și furnizării de 
echipamente neletale armatelor țărilor 
terțe; constată că, până în prezent, au fost 
adoptate trei proiecte în Mali, Republica 
Centrafricană și Burkina Faso; evidențiază 
cererea mare din partea populațiilor locale 
de sprijin în domeniul formării și al 
furnizării de echipamente;

Or. de

Amendamentul 245
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. regretă problema generării forțelor, 
în special la lansarea misiunilor militare; 
subliniază că EUTM Somalia are dificultăți 
în a reuni forțele necesare; arată că ultima 
conferință generală a privind generarea 
forțelor din 4 iunie 2019 a evocat posibilul 
eșec al misiunii din cauza lipsei de 
personal; constată că în operațiunile 
militare în curs ale UE sunt implicate, în 
medie, doar aproximativ zece state 
membre; subliniază că competențele, 
profesionalismul și abnegația personalului 
pe teren reprezintă elementele esențiale ale 
succesului unei misiuni; invită statele 
membre să își asume un angajament mai 
ferm în ceea ce privește calitatea 
personalului desfășurat în misiuni, precum 
și SEAE și Comisia să majoreze rata de 
ocupare a posturilor alocate misiunilor;

28. regretă problema generării forțelor, 
în special la lansarea misiunilor militare; 
subliniază că EUTM Somalia are dificultăți 
în a reuni forțele necesare; arată că ultima 
conferință generală a privind generarea 
forțelor din 4 iunie 2019 a evocat posibilul 
eșec al misiunii din cauza lipsei de 
personal; constată că în operațiunile 
militare în curs ale UE sunt implicate, în 
medie, doar aproximativ zece state 
membre; subliniază că competențele, 
profesionalismul și abnegația personalului 
pe teren reprezintă elementele esențiale ale 
succesului unei misiuni; invită statele 
membre să își asume un angajament mai 
ferm în ceea ce privește calitatea 
personalului desfășurat în misiuni, precum 
și să majoreze rata de ocupare a posturilor 
alocate misiunilor;

Or. de

Amendamentul 246
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată;

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată; 
susține stabilirea și respectarea unor 
criterii obiective pentru a măsura 
respectiva valoare adăugată și a decide 
continuarea sau nu a unei misiuni;

Or. fr
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Amendamentul 247
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată;

29. invită Consiliul să explice de ce 
anumite misiuni continuă, chiar dacă și-
au atins deja scopul militar sau civil 
limitat; consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată;

Or. de

Amendamentul 248
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată;

29. consideră că toate misiunile 
existente ar trebui evaluate pentru a se 
stabili care dintre ele sunt încă relevante; 
consideră că UE trebuie să își concentreze 
eforturile asupra misiunilor care îi aduc cea 
mai mare valoare adăugată;

Or. it

Amendamentul 249
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 

29. pune sub semnul întrebării 
caracterul oportun al menținerii unor 
misiuni; consideră că UE trebuie să își 



AM\1192395RO.docx 129/171 PE643.150v01-00

RO

concentreze eforturile asupra misiunilor 
care îi aduc cea mai mare valoare adăugată;

concentreze eforturile asupra misiunilor 
care aduc cea mai mare valoare adăugată 
pentru cetățenii Europeni;

Or. en

Amendamentul 250
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, 
până la 31 martie 2020; regretă profund 
blocarea temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la 
un acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund 
blocarea temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; subliniază nevoia 
urgentă de a ajunge la un acord între statele 
membre; solicită ca operațiunea să 
includă obiectivul de prevenire a 
plecărilor și, dacă este necesar, 
repatrierea migranților în țara de plecare, 



PE643.150v01-00 130/171 AM\1192395RO.docx

RO

atunci când nu este posibilă repatrierea 
acestora în țara lor de origine, deoarece 
aceasta este singura strategie care va 
descuraja plecările, va combate mafiile 
traficanților de persoane și va salva vieți; 
solicită introducerea unei politici 
europene „No Way”, care să urmeze 
modelul australian, care și-a dovedit 
utilitatea;

Or. fr

Amendamentul 252
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund blocarea 
temporară a prezenței navale; subliniază 
nevoia urgentă de a ajunge la un acord 
între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a prelungi operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund blocarea 
temporară a prezenței navale; subliniază 
nevoia urgentă de a ajunge la un acord 
între statele membre și solicită 
redistribuirea activelor navale și punerea 
în aplicare deplină a mandatului, precum și 
transformarea misiunii într-o misiune 
eficientă de căutare și salvare;

Or. en

Amendamentul 253
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 30. salută decizia din 26 septembrie 
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2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund blocarea 
temporară a prezenței navale; subliniază 
nevoia urgentă de a ajunge la un acord 
între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

2019 de a prelungi operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund blocarea 
temporară a prezenței navale; subliniază 
nevoia urgentă de a ajunge la un acord 
între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

Or. en

Amendamentul 254
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund 
blocarea temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund 
continuarea suspendării prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

Or. fr

Amendamentul 255
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
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MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund 
blocarea temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă blocarea 
temporară a prezenței navale; subliniază 
nevoia urgentă de a ajunge la un acord 
între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

Or. en

Amendamentul 256
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; regretă profund 
blocarea temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

30. ia act de decizia din 26 septembrie 
2019 de a extinde operațiunea maritimă a 
UE în Marea Mediterană (EU NAVFOR 
MED operația SOPHIA) cu șase luni, până 
la 31 martie 2020; ia act de decizia de 
suspendare temporară a prezenței navale; 
subliniază nevoia urgentă de a ajunge la un 
acord între statele membre și solicită 
reîntoarcerea navelor și deplina punere în 
aplicare a mandatului;

Or. en

Amendamentul 257
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța revizuirii 
mecanismului Athena, astfel încât acesta să 

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța revizuirii 
mecanismului Athena, astfel încât acesta să 
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acopere costurile totale ale operațiunilor și 
misiunilor militare PSAC; salută, în 
această privință, propunerea ÎR/VP, 
susținută de către Comisie, de creare a 
unui mecanism european pentru pace care 
ar finanța parțial costurile activităților de 
apărare ale UE, mai ales costurile 
comune ale operațiunilor militare proprii 
PSAC și cele aferente consolidării 
capacității militare a partenerilor; speră că 
statele membre vor ajunge rapid la un 
acord de introducere a acestui instrument; 
subliniază că este important ca normele 
financiare ale UE să fie mai flexibile, 
pentru a îmbunătăți capacitatea acesteia de 
a răspunde crizelor și pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor Tratatului de la 
Lisabona; invită statele membre și Comisia 
să conceapă un mecanism flexibil pentru a 
ajuta statele membre care doresc să 
participe la o misiune PSAC să suporte 
costurile, facilitând astfel decizia acestora 
de a lansa sau consolida o misiune; 
remarcă că acest instrument este în deplină 
conformitate cu obiectivele de autonomie 
strategică ale UE în domeniul operațional;

acopere costurile totale ale operațiunilor și 
misiunilor militare PSAC; sprijină, în 
acest sens, partea din propunerea VP/ÎR, 
sprijinită de Comisie, de a crea un 
mecanism european pentru pace, care se 
concentrează pe finanțarea costurilor 
comune ale operațiunilor PSAC și pe 
cofinanțarea operațiilor de menținere a 
păcii ale țărilor terțe; respinge, însă, 
planul ca la nivelul UE să se achiziționeze 
echipamente și muniții letale pentru 
utilizarea de către țări terțe; subliniază că 
propunerea privind Instrumentul 
european pentru pace (EPF) nu dispune 
de un limbaj ferm cu privire la modul în 
care vor fi verificate astfel de transferuri 
de echipamente militare, în raport cu cele 
opt criterii ale UE privind exporturile de 
arme, și de către cine; speră că statele 
membre vor ajunge rapid la un acord de 
introducere a acestui instrument; subliniază 
că este important ca normele financiare ale 
UE să fie mai flexibile, pentru a îmbunătăți 
capacitatea acesteia de a răspunde crizelor 
și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
Tratatului de la Lisabona; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a lansa 
sau consolida o misiune; observă că acest 
instrument este în deplină conformitate cu 
obiectivul Uniunii de a deveni un actor 
mai credibil și mai eficace în materie de 
securitate în domeniul operațional;

Or. en

Amendamentul 258
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța revizuirii 
mecanismului Athena, astfel încât acesta 
să acopere costurile totale ale 
operațiunilor și misiunilor militare PSAC; 
salută, în această privință, propunerea 
ÎR/VP, susținută de către Comisie, de 
creare a unui mecanism european pentru 
pace care ar finanța parțial costurile 
activităților de apărare ale UE, mai ales 
costurile comune ale operațiunilor militare 
proprii PSAC și cele aferente consolidării 
capacității militare a partenerilor; speră că 
statele membre vor ajunge rapid la un 
acord de introducere a acestui instrument; 
subliniază că este important ca normele 
financiare ale UE să fie mai flexibile, 
pentru a îmbunătăți capacitatea acesteia de 
a răspunde crizelor și pentru punerea în 
aplicare a dispozițiilor Tratatului de la 
Lisabona; invită statele membre și Comisia 
să conceapă un mecanism flexibil pentru a 
ajuta statele membre care doresc să 
participe la o misiune PSAC să suporte 
costurile, facilitând astfel decizia acestora 
de a lansa sau consolida o misiune; 
remarcă că acest instrument este în deplină 
conformitate cu obiectivele de autonomie 
strategică ale UE în domeniul operațional;

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța 
reexaminării mecanismului Athena, 
pentru ca mecanismul de finanțare al 
operațiunilor și misiunilor militare PSAC 
să devină mai eficace; salută, în această 
privință, propunerea ÎR/VP, susținută de 
către Comisie, de creare a unui mecanism 
european pentru pace care ar finanța parțial 
costurile activităților de apărare ale UE, 
mai ales costurile comune ale operațiunilor 
militare proprii PSAC și cele aferente 
consolidării capacității militare a 
partenerilor; speră că statele membre vor 
ajunge rapid la un acord de introducere a 
acestui instrument; subliniază că este 
important ca normele financiare ale UE să 
fie mai flexibile, pentru a îmbunătăți 
capacitatea acesteia de a răspunde crizelor 
și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
Tratatului de la Lisabona; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a lansa 
sau consolida o misiune; remarcă că acest 
instrument este în deplină conformitate cu 
obiectivele de autonomie strategică ale UE 
în domeniul operațional;

Or. en

Amendamentul 259
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 

31. consideră că posibilitatea finanțării 
misiunilor militare PSAC este exclusă, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (2) 
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politici; evidențiază importanța revizuirii 
mecanismului Athena, astfel încât acesta 
să acopere costurile totale ale 
operațiunilor și misiunilor militare PSAC; 
salută, în această privință, propunerea 
ÎR/VP, susținută de către Comisie, de 
creare a unui mecanism european pentru 
pace care ar finanța parțial costurile 
activităților de apărare ale UE, mai ales 
costurile comune ale operațiunilor militare 
proprii PSAC și cele aferente consolidării 
capacității militare a partenerilor; speră 
că statele membre vor ajunge rapid la un 
acord de introducere a acestui 
instrument; subliniază că este important 
ca normele financiare ale UE să fie mai 
flexibile, pentru a îmbunătăți capacitatea 
acesteia de a răspunde crizelor și pentru 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
Tratatului de la Lisabona; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a 
lansa sau consolida o misiune; remarcă 
că acest instrument este în deplină 
conformitate cu obiectivele de autonomie 
strategică ale UE în domeniul 
operațional;

din TUE, care subliniază că cheltuielile 
care decurg din operațiuni cu implicații 
militare sau din domeniul apărării nu 
sunt finanțate din bugetul Uniunii; 
regretă, în această privință, propunerea 
ÎR/VP, susținută de către Comisie, de 
creare a unui mecanism european pentru 
pace care ar finanța parțial costurile 
activităților de apărare ale UE, inclusiv 
costurile comune ale operațiunilor militare 
proprii PSAC, armamentele și 
echipamentele militare; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a 
lansa sau consolida o misiune; subliniază 
că s-a demonstrat în mod empiric că cea 
mai eficace metodă de salvgardare și 
promovare a păcii și stabilității implică 
axarea pe eradicarea sărăciei, pe 
ajutoarele umanitare necondiționate și pe 
dezvoltarea sustenabilă și echitabilă, 
împiedicarea regimurilor fiscale globale 
să faciliteze corupția, soluționarea pe cale 
pașnică și diplomatică a conflictelor, 
dezarmarea, demobilizarea trupelor și 
programele de reintegrare;

Or. en

Amendamentul 260
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța revizuirii 

31. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială pentru durabilitatea acestei 
politici; evidențiază importanța revizuirii 
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mecanismului Athena, astfel încât acesta să 
acopere costurile totale ale operațiunilor și 
misiunilor militare PSAC; salută, în 
această privință, propunerea ÎR/VP, 
susținută de către Comisie, de creare a unui 
mecanism european pentru pace care ar 
finanța parțial costurile activităților de 
apărare ale UE, mai ales costurile comune 
ale operațiunilor militare proprii PSAC și 
cele aferente consolidării capacității 
militare a partenerilor; speră că statele 
membre vor ajunge rapid la un acord de 
introducere a acestui instrument; subliniază 
că este important ca normele financiare ale 
UE să fie mai flexibile, pentru a îmbunătăți 
capacitatea acesteia de a răspunde crizelor 
și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
Tratatului de la Lisabona; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a lansa 
sau consolida o misiune; remarcă că acest 
instrument este în deplină conformitate cu 
obiectivele de autonomie strategică ale UE 
în domeniul operațional;

mecanismului Athena, astfel încât acesta să 
acopere costurile totale ale operațiunilor și 
misiunilor militare PSAC; salută, în 
această privință, propunerea ÎR/VP, 
susținută de către Comisie, de creare a unui 
mecanism european pentru pace care ar 
finanța parțial costurile activităților de 
apărare ale UE, mai ales costurile comune 
ale operațiunilor militare proprii PSAC și 
cele aferente consolidării capacității 
militare a partenerilor; speră că statele 
membre vor ajunge rapid la un acord de 
introducere a acestui instrument; subliniază 
că este important ca normele financiare ale 
UE să fie adaptate, pentru a îmbunătăți 
capacitatea acesteia de a răspunde crizelor 
și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor 
Tratatului de la Lisabona; invită statele 
membre și Comisia să conceapă un 
mecanism flexibil pentru a ajuta statele 
membre care doresc să participe la o 
misiune PSAC să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia acestora de a lansa 
sau consolida o misiune; remarcă că acest 
instrument este în deplină conformitate cu 
obiectivele de autonomie strategică ale UE 
în domeniul operațional;

Or. fr

Amendamentul 261
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. invită VP/ÎR să consulte periodic 
Parlamentul European cu privire la toate 
aspectele și opțiunile fundamentale 
referitoare la politica de securitate și 
apărare comună; consideră, în acest sens, 
că Parlamentul ar trebui să fie consultat 
în prealabil cu privire la planificarea 
strategică a misiunilor PSAC, la 
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modificarea mandatului lor și la 
posibilitatea de a le pune capăt;

Or. fr

Amendamentul 262
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sprijină crearea Capacității 
militare de planificare și conducere 
(MPCC) pentru misiunile executive, care 
să desfășoare toate operațiile militare 
PSAC; solicită intensificarea cooperării 
între MPCC și Capacitatea civilă de 
planificare și conducere; pune problema 
de a recruta și a pune resursele la 
dispoziția MPCC pentru ca aceasta să fie 
pe deplin eficace; invită SEAE să 
transforme MPCC dintr-o entitate 
virtuală, cu posturi afectate mai multor 
sarcini, într-o entitate de planificare civil-
militară robustă și de conducere 
operațională;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 263
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să desfășoare 
toate operațiile militare PSAC; solicită 
intensificarea cooperării între MPCC și 
Capacitatea civilă de planificare și 

32. se opune creării Capacității 
militare de planificare și conducere 
(MPCC) pentru misiunile executive, care 
să permită desfășurarea tuturor 
operațiunilor militare PSAC; respinge 
orice operațiune militară-civilă și orice 
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conducere; pune problema de a recruta și 
a pune resursele la dispoziția MPCC 
pentru ca aceasta să fie pe deplin eficace; 
invită SEAE să transforme MPCC dintr-o 
entitate virtuală, cu posturi afectate mai 
multor sarcini, într-o entitate de 
planificare civil-militară robustă și de 
conducere operațională;

subordonare a domeniilor de competență 
civilă armatei;

Or. en

Amendamentul 264
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să desfășoare 
toate operațiile militare PSAC; solicită 
intensificarea cooperării între MPCC și 
Capacitatea civilă de planificare și 
conducere; pune problema de a recruta și a 
pune resursele la dispoziția MPCC pentru 
ca aceasta să fie pe deplin eficace; invită 
SEAE să transforme MPCC dintr-o 
entitate virtuală, cu posturi afectate mai 
multor sarcini, într-o entitate de planificare 
civil-militară robustă și de conducere 
operațională;

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să desfășoare 
toate operațiile militare PSAC; solicită 
intensificarea cooperării între MPCC și 
Capacitatea civilă de planificare și 
conducere; pune problema de a recruta și a 
pune resursele la dispoziția MPCC pentru 
ca aceasta să fie pe deplin eficace; invită 
statele membre și SEAE să pună capăt 
limitării artificiale a MPCC la misiuni 
neexecutive cu posturi afectate mai multor 
sarcini, și să o transforme într-o entitate de 
planificare civil-militară robustă și de 
conducere operațională;

Or. de

Amendamentul 265
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32



AM\1192395RO.docx 139/171 PE643.150v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să desfășoare 
toate operațiile militare PSAC; solicită 
intensificarea cooperării între MPCC și 
Capacitatea civilă de planificare și 
conducere; pune problema de a recruta și a 
pune resursele la dispoziția MPCC pentru 
ca aceasta să fie pe deplin eficace; invită 
SEAE să transforme MPCC dintr-o entitate 
virtuală, cu posturi afectate mai multor 
sarcini, într-o entitate de planificare civil-
militară robustă și de conducere 
operațională;

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să permită 
desfășurarea tuturor operațiunilor 
militare PSAC; solicită intensificarea 
cooperării între MPCC și Capacitatea civilă 
de planificare și conducere; pune problema 
de a recruta și a pune resursele la dispoziția 
MPCC pentru ca aceasta să fie pe deplin 
eficace; invită SEAE să transforme MPCC 
dintr-o entitate virtuală, cu posturi afectate 
mai multor sarcini, într-o entitate militară 
solidă care poate planifica și conduce 
întregul spectru de operațiuni militare 
prevăzut la articolul 43 alineatul (1) din 
TUE;

Or. en

Amendamentul 266
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să desfășoare 
toate operațiile militare PSAC; solicită 
intensificarea cooperării între MPCC și 
Capacitatea civilă de planificare și 
conducere; pune problema de a recruta și a 
pune resursele la dispoziția MPCC pentru 
ca aceasta să fie pe deplin eficace; invită 
SEAE să transforme MPCC dintr-o entitate 
virtuală, cu posturi afectate mai multor 
sarcini, într-o entitate de planificare civil-
militară robustă și de conducere 
operațională;

32. sprijină crearea Capacității militare 
de planificare și conducere (MPCC) pentru 
misiunile executive, care să permită 
desfășurarea anumitor operațiuni militare 
PSAC; solicită intensificarea cooperării 
între MPCC și Capacitatea civilă de 
planificare și conducere; pune problema de 
a recruta și a pune resursele la dispoziția 
MPCC pentru ca aceasta să fie pe deplin 
eficace; invită SEAE să transforme MPCC 
dintr-o entitate virtuală, cu posturi afectate 
mai multor sarcini, într-o entitate civil-
militară robustă care poate planifica și 
efectua operațiuni;

Or. en
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Amendamentul 267
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice 
de luptă ale UE, care nu au fost 
desfășurate de la crearea lor în 2007 până 
în prezent, în special din cauza lipsei unei 
atitudini constructive din partea tuturor 
statelor membre, a complexității 
constituirii și finanțării acestora, în 
contradicție cu obiectivul inițial de 
asigurare a vitezei de reacție și a 
eficienței;

eliminat

Or. en

Amendamentul 268
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale Uniunii; grupurile tactice de 
luptă nu au fost niciodată desfășurate de la 
crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza opoziției tuturor statelor 
membre și a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței; propune 
transformarea grupurilor tactice de luptă 
într-un ansamblu mai fiabil de mai multe 
unități multinaționale, dar permanente, 
care să fie capabile să execute toate 
operațiunile militare în cadrul PSAC 
prevăzute în tratat;

Or. en
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Amendamentul 269
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale Uniunii; grupurile tactice de 
luptă nu au fost niciodată desfășurate de la 
crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza opoziției tuturor statelor 
membre și a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței; solicită o reevaluare 
și o reînvigorare a proiectului de grup 
tactic pe baza învățămintelor deprinse din 
trecut;

Or. en

Amendamentul 270
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice 
de luptă ale UE, care nu au fost desfășurate 
de la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată că grupurile tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, nu 
au contribuit, prin rolul lor, decât la 
transformarea forțelor armate europene, 
în special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

Or. de
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Amendamentul 271
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale Uniunii; grupurile tactice de 
luptă nu au fost niciodată desfășurate de la 
crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza opoziției tuturor statelor 
membre și a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței; subliniază că 
grupurile tactice de luptă trebuie 
desființate imediat;

Or. en

Amendamentul 272
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza complexității constituirii 
și finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

Or. fr

Amendamentul 273
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Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza lipsei unei atitudini 
constructive din partea tuturor statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

33. constată eșecul grupurilor tactice de 
luptă ale UE, care nu au fost desfășurate de 
la crearea lor în 2007 până în prezent, în 
special din cauza reticenței statelor 
membre, a complexității constituirii și 
finanțării acestora, în contradicție cu 
obiectivul inițial de asigurare a vitezei de 
reacție și a eficienței;

Or. fr

Amendamentul 274
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. constată eșecul grupurilor tactice 
de luptă ale UE, care nu au fost 
desfășurate de la crearea lor în 2007 până 
în prezent, în special din cauza lipsei unei 
atitudini constructive din partea tuturor 
statelor membre, a complexității 
constituirii și finanțării acestora, în 
contradicție cu obiectivul inițial de 
asigurare a vitezei de reacție și a 
eficienței;

33. Este de părere că sistemul de 
grupuri tactice ale UE ar trebui să fie 
restructurat, dezvoltat în continuare din 
punct de vedere politic și cu o finanțare 
eficace pentru a deveni funcțional, ușor 
de utilizat, rapid și eficient, conform 
obiectivului inițial de stabilire a sistemului 
de grup tactic;

Or. en

Amendamentul 275
Radosław Sikorski
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Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că este necesar să se 
reformeze conceptul de grupare tactică a 
UE, astfel încât să se creeze o unitate 
militară a UE bazată pe voluntari 
proveniți din statele membre sau din țările 
asociate, care ar fi pusă la dispoziția 
Consiliului European și ar fi finanțată de 
la bugetul UE pentru apărare, venind în 
completarea forțelor militare naționale și 
compatibilă cu NATO, în cadrul 
mandatului care decurge din dispozițiile 
pertinente din tratat;

Or. en

Amendamentul 276
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în 
lupta comună împotriva terorismului; 
constată, cu toate acestea, că condițiile de 
activare a articolului, precum și 
modalitățile de acordare a asistenței 
solicitate nu au fost clar definite; solicită o 
mai bună implementare operațională a 
acestui instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE) a fost invocată o singură dată; 
constată, cu toate acestea, că condițiile de 
activare a articolului, precum și 
modalitățile de acordare a asistenței 
solicitate nu au fost clar definite; insistă 
asupra faptului că toate măsurile adoptate 
împotriva activităților teroriste ar trebui 
să fie tratate în conformitate cu statul de 
drept și doar prin intermediul anchetelor 
de poliție și al aplicării legii, precum și al 
unor măsuri de prevenire 
multidimensionale; se opune, prin 
urmare, activării și punerii în aplicare a 
articolului 42 alineatul (7) din TUE;

Or. en
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Amendamentul 277
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o mai bună 
implementare operațională a acestui 
instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită orientări precise care 
să ofere un cadru bine definit pentru 
activarea viitoare și implementarea 
operațională a acestui instrument;

Or. en

Amendamentul 278
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o mai bună 
implementare operațională a acestui 
instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o punere în aplicare 
mai operațională a acestui instrument și 
eforturi comune pentru a clarifica 
domeniul său de aplicare;
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Or. en

Amendamentul 279
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o mai bună 
implementare operațională a acestui 
instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în cazul 
unui atac armat pe teritoriul unui stat 
membru; constată, cu toate acestea, că 
condițiile de activare a articolului, precum 
și modalitățile de acordare a asistenței 
solicitate nu au fost clar definite; solicită o 
mai bună implementare operațională a 
acestui instrument;

Or. de

Amendamentul 280
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o mai bună 
implementare operațională a acestui 
instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre 
îndeosebi în lupta comună împotriva 
terorismului; constată, cu toate acestea, că 
condițiile de activare a articolului, precum 
și modalitățile de acordare a asistenței 
solicitate nu au fost clar definite; solicită o 
mai bună implementare operațională a 
acestui instrument;

Or. en
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Amendamentul 281
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită o mai bună 
implementare operațională a acestui 
instrument;

34. subliniază că clauza de asistență 
reciprocă (articolul 42 alineatul (7) din 
TUE), care a fost invocată o dată, arată 
solidaritatea dintre statele membre în lupta 
comună împotriva terorismului; constată, 
cu toate acestea, că condițiile de activare a 
articolului, precum și modalitățile de 
acordare a asistenței solicitate nu au fost 
clar definite; solicită mai multe discuții cu 
privire la experiența în ceea ce privește 
invocarea acestei clauze juridice;

Or. en

Amendamentul 282
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis, 
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. reamintește că clauza de 
solidaritate (articolul 222 din TFUE) 
oferă, de asemenea, Uniunii și statelor 
membre posibilitatea de a oferi asistență 
unui stat membru care face obiectul unui 
atac terorist sau este victima unei 
catastrofe naturale sau provocate de om; 
reamintește că Strategia de securitate 
cibernetică a Uniunii Europene din 2013 
prevede că „un incident sau un atac 
cibernetic deosebit de grave ar putea 
constitui un motiv suficient pentru ca un 
stat membru să invoce clauza de 
solidaritate a UE (articolul 222 din 
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TFUE); reamintește că Decizia 
2014/415/UE a Consiliului „privind 
modalitățile de punere în aplicare de către 
Uniune a clauzei de solidaritate” prevede 
că clauza de solidaritate face apel la 
Uniune să mobilizeze toate instrumentele 
de care dispune, inclusiv structurile 
dezvoltate în cadrul PSAC; invită statele 
membre să ia în considerare activarea 
clauzei de solidaritate în viitor;

Or. en

Amendamentul 283
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
autonomia strategică europeană pentru 
stabilitatea continentului european; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
structurilor de comandă modulare, 
polivalente și cu adevărat operaționale de 
comandă, cum ar fi Corpul European - 
Eurocorps; constată că misiunile acestui 
stat major s-au extins și diversificat: între 
2015 și 2018, Corpul European a fost 
desfășurat de patru ori în cadrul 
misiunilor de formare ale UE în Mali și în 
Republica Centrafricană (EUTM Mali și 
EUTM RCA); invită statele membre și 
Comisia să urmeze acest exemplu de 
cooperare flexibilă și operațională care și-
a dovedit deja utilitatea și eficacitatea;

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure succese 
operaționale pe teren, pentru stabilitatea 
continentului european; subliniază, în acest 
sens, eficacitatea structurilor de comandă 
modulare, polivalente și cu adevărat 
operaționale de comandă, valoroase și 
eficace;

Or. en
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Amendamentul 284
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
autonomia strategică europeană pentru 
stabilitatea continentului european; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
structurilor de comandă modulare, 
polivalente și cu adevărat operaționale de 
comandă, cum ar fi Corpul European - 
Eurocorps; constată că misiunile acestui 
stat major s-au extins și diversificat: între 
2015 și 2018, Corpul European a fost 
desfășurat de patru ori în cadrul misiunilor 
de formare ale UE în Mali și în Republica 
Centrafricană (EUTM Mali și EUTM 
RCA); invită statele membre și Comisia să 
urmeze acest exemplu de cooperare 
flexibilă și operațională care și-a dovedit 
deja utilitatea și eficacitatea;

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
autonomia strategică europeană pentru 
stabilitatea continentului european; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
structurilor de comandă modulare, 
polivalente și cu adevărat operaționale de 
comandă, cum ar fi Corpul European - 
Eurocorps; constată că misiunile acestui 
stat major s-au extins și diversificat: între 
2015 și 2018, Corpul European a fost 
desfășurat de patru ori în cadrul misiunilor 
de formare ale UE în Mali și în Republica 
Centrafricană (EUTM Mali și EUTM 
RCA); invită statele membre și Comisia să 
urmeze acest exemplu de cooperare 
flexibilă și operațională care și-a dovedit 
deja utilitatea și eficacitatea; consideră că 
înființarea unui Comandament de 
operații al UE ar putea fi o etapă benefică 
pentru planificarea, comanda și controlul 
eficiente ale operațiunilor comune;

Or. en

Amendamentul 285
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
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fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
autonomia strategică europeană pentru 
stabilitatea continentului european; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
structurilor de comandă modulare, 
polivalente și cu adevărat operaționale de 
comandă, cum ar fi Corpul European - 
Eurocorps; constată că misiunile acestui 
stat major s-au extins și diversificat: între 
2015 și 2018, Corpul European a fost 
desfășurat de patru ori în cadrul misiunilor 
de formare ale UE în Mali și în Republica 
Centrafricană (EUTM Mali și EUTM 
RCA); invită statele membre și Comisia să 
urmeze acest exemplu de cooperare 
flexibilă și operațională care și-a dovedit 
deja utilitatea și eficacitatea;

fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure libertatea 
de acțiune europeană pentru stabilitatea 
continentului european și pentru valorile și 
principiile universale pe care UE le 
promovează la nivel mondial; subliniază, 
în acest sens, eficacitatea structurilor de 
comandă modulare, polivalente și cu 
adevărat operaționale de comandă, cum ar 
fi Corpul European - Eurocorps; constată 
că misiunile acestui stat major s-au extins 
și diversificat: între 2015 și 2018, Corpul 
European a fost desfășurat de patru ori în 
cadrul misiunilor de formare ale UE în 
Mali și în Republica Centrafricană (EUTM 
Mali și EUTM RCA); invită statele 
membre și Comisia să urmeze acest 
exemplu de cooperare flexibilă și 
operațională care și-a dovedit deja utilitatea 
și eficacitatea;

Or. en

Amendamentul 286
Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
autonomia strategică europeană pentru 
stabilitatea continentului european; 
subliniază, în acest sens, eficacitatea 
structurilor de comandă modulare, 
polivalente și cu adevărat operaționale de 
comandă, cum ar fi Corpul European - 
Eurocorps; constată că misiunile acestui 
stat major s-au extins și diversificat: între 
2015 și 2018, Corpul European a fost 
desfășurat de patru ori în cadrul misiunilor 

35. este convins că punerea în aplicare 
a misiunilor și operațiilor PSAC trebuie să 
fie însoțită de instrumente flexibile pentru 
a crește capacitatea UE și a statelor sale 
membre de a se angaja să asigure 
capacitatea Europei de a-și asuma mai 
multă responsabilitate pentru stabilitatea 
continentului european; subliniază, în acest 
sens, eficacitatea structurilor de comandă 
modulare, polivalente și cu adevărat 
operaționale de comandă, cum ar fi Corpul 
European - Eurocorps; constată că 
misiunile acestui stat major s-au extins și 
diversificat: între 2015 și 2018, Corpul 
European a fost desfășurat de patru ori în 
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de formare ale UE în Mali și în Republica 
Centrafricană (EUTM Mali și EUTM 
RCA); invită statele membre și Comisia să 
urmeze acest exemplu de cooperare 
flexibilă și operațională care și-a dovedit 
deja utilitatea și eficacitatea;

cadrul misiunilor de formare ale UE în 
Mali și în Republica Centrafricană (EUTM 
Mali și EUTM RCA); invită statele 
membre și Comisia să urmeze acest 
exemplu de cooperare flexibilă și 
operațională care și-a dovedit deja utilitatea 
și eficacitatea;

Or. en

Amendamentul 287
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de 
politică PSAC existente în domeniile 
diplomației, cooperării, dezvoltării, 
gestionării conflictelor și menținerii păcii; 
reamintește că instrumentele militare și 
civile ale PSAC nu pot fi, în niciun caz, 
singura soluție la problemele de securitate 
și că ar trebui adoptată întotdeauna o 
„abordare globală”; consideră că numai 
utilizarea tuturor acestor instrumente pe 
baza acestei „abordări globale” va oferi 
flexibilitatea necesară pentru a atinge în 
mod eficace obiectivele de securitate cele 
mai ambițioase;

36. solicită ca politica europeană de 
securitate și apărare comună să se bazeze 
pe cooperarea dintre state, deciziile fiind 
luate exclusiv pe baza unanimității;

Or. fr

Amendamentul 288
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase; reamintește că politicile de 
securitate ale UE ar trebui să se bazeze pe 
o abordare cuprinzătoare și holistică, care 
să se concentreze asupra securității 
umane și care să plaseze starea de bine și 
securitatea populației locale din țările 
terțe în centrul tuturor eforturilor;

Or. en

Amendamentul 289
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; consideră 
că numai utilizarea tuturor acestor 
instrumente pe baza acestei „abordări 
globale” va oferi flexibilitatea necesară 
pentru a atinge în mod eficace obiectivele 
de securitate cele mai ambițioase;
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ambițioase;

Or. en

Amendamentul 290
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; 
reamintește că instrumentele militare și 
civile ale PSAC nu pot fi, în niciun caz, 
singura soluție la problemele de securitate 
și că ar trebui adoptată întotdeauna o 
„abordare globală”; consideră că numai 
utilizarea tuturor acestor instrumente pe 
baza acestei „abordări globale” va oferi 
flexibilitatea necesară pentru a atinge în 
mod eficace obiectivele de securitate cele 
mai ambițioase;

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării civile și 
pașnice a conflictelor și prevenirii; 
subliniază că instrumentele civile ale 
PSAC nu pot constitui, în niciun caz, 
singura soluție la problemele de securitate; 
regretă profund, prin urmare, faptul că 
„abordarea globală” în formularea și 
punerea sa în aplicare actuale reprezintă 
de facto subordonarea tuturor domeniilor 
de politică pertinente și a opțiunilor din 
cadrul PSAC, care, în prezent, reprezintă 
în principal interesele geostrategice și 
economice ale anumitor entități și state 
membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 291
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik 
Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
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cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

cooperării, dezvoltării, ajutorului 
umanitar, gestionării conflictelor și 
menținerii păcii; reamintește că 
instrumentele militare și civile ale PSAC 
nu pot fi, în niciun caz, singura soluție la 
problemele de securitate și că ar trebui 
adoptată întotdeauna o „abordare globală”; 
consideră că numai utilizarea tuturor 
acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

Or. fr

Amendamentul 292
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PESC și PSAC existente în domeniile 
diplomației, cooperării, dezvoltării, 
gestionării conflictelor și menținerii păcii; 
reamintește că instrumentele militare și 
civile ale PSAC nu pot fi, în niciun caz, 
singura soluție la problemele de securitate 
și că ar trebui adoptată întotdeauna o 
„abordare globală”; consideră că numai 
utilizarea tuturor acestor instrumente pe 
baza acestei „abordări globale” va oferi 
flexibilitatea necesară pentru a atinge în 
mod eficace obiectivele de securitate cele 
mai ambițioase;

Or. de

Amendamentul 293
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos
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Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
globală”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza acestei 
„abordări globale” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

36. se așteaptă ca UE să utilizeze în 
mod eficient toate instrumentele de politică 
PSAC existente în domeniile diplomației, 
cooperării, dezvoltării, gestionării 
conflictelor și menținerii păcii; reamintește 
că instrumentele militare și civile ale 
PSAC nu pot fi, în niciun caz, singura 
soluție la problemele de securitate și că ar 
trebui adoptată întotdeauna o „abordare 
integrată”; consideră că numai utilizarea 
tuturor acestor instrumente pe baza unei 
„abordări integrate” va oferi flexibilitatea 
necesară pentru a atinge în mod eficace 
obiectivele de securitate cele mai 
ambițioase;

Or. en

Amendamentul 294
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. reamintește că soluționarea 
conflictelor are mai mult succes atunci 
când sunt respectate paritatea și egalitatea 
între femei și bărbați pe parcursul 
procesului și solicită o mai mare 
participare a femeilor și mai multe poziții 
de conducere pentru ele în astfel de 
misiuni, precum și integrarea mai 
sistematică a perspectivei de gen în 
misiunile PSAC și o contribuție activă la 
punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a 
CSONU privind femeile, pacea și 
securitatea; invită SEAE și statele 
membre să inițieze acțiuni ambițioase în 
vederea creșterii reprezentării femeilor în 
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rândul experților internaționali la toate 
nivelurile misiunilor și operațiunilor 
PSAC, eventual prin intermediul unui 
plan de acțiune specific sau al unor 
stimulente specifice și al unei planificări a 
carierei pentru femei sau al unor 
mecanisme de recrutare care să asigure o 
mai bună reprezentare;

Or. en

Amendamentul 295
Martin Horwood, Phil Bennion, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. invită Înaltul Reprezentant să 
consulte periodic Parlamentul European 
cu privire la chestiunile urgente legate de 
punerea în aplicare a PSAC; consideră că 
Înaltul Reprezentant sau un funcționar 
adecvat al SEAE care supraveghează în 
mod direct structurile de comandă ale 
PSAC și este implicat în conceperea, 
punerea în aplicare și evaluarea 
operațiunilor curente civile și militare, ar 
trebui să informeze prompt Parlamentul 
cu privire la modificările importante 
aduse structurilor oricăror astfel de 
operațiuni, în special în ceea ce privește 
natura lor generală, mandatul, durata sau 
încetarea anticipată a acestora;

Or. en

Amendamentul 296
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. subliniază rolul în creștere și 
indispensabil al femeilor în misiunile de 
menținere a păcii și în politica de 
securitate și apărare și invită VP/ÎR să 
inițieze un dialog cu Parlamentul 
European cu privire la instrumentele care 
urmează să fie introduse și la măsurile 
care trebuie luate;

Or. fr

Amendamentul 297
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36b. subliniază necesitatea dezvoltării 
în continuare a caracterului parlamentar 
și democratic și a dimensiunii PSAC; 
consideră că o PSAC eficace, adecvată 
pentru provocările secolului 21, este 
legată de o puternică componentă de 
control parlamentar și de standarde 
ridicate în materie de transparență, atât la 
nivel național, cât și la nivelul UE; este de 
părere că o dimensiune parlamentară mai 
puternică a PSAC corespunde cererii 
ridicate a cetățenilor UE pentru 
securitate, pace și mai multă cooperare în 
materie de securitate și apărare între 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 298
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților 
statelor membre și a bugetelor de apărare 
ale acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

eliminat

Or. en

Amendamentul 299
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților 
statelor membre și a bugetelor de apărare 
ale acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților 
statelor membre și a bugetelor de apărare 

eliminat
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ale acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

Or. en

Amendamentul 301
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene și pe capacitatea statelor 
membre de a realiza o standardizare și o 
interoperabilitate sporite, evitând 
duplicarea și irosirea resurselor;

Or. it

Amendamentul 302
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe prioritățile UE în materie de 
dezvoltare a capabilităților, care va duce 
la o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și la întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;
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Or. en

Amendamentul 303
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

37. subliniază că atingerea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților statelor 
membre și a bugetelor de apărare ale 
acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

Or. en

Amendamentul 304
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează în mod 
necesar pe o creștere a capacităților 
statelor membre și a bugetelor de apărare 
ale acestora, precum și pe întărirea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europene;

37. subliniază că întărirea autonomiei 
strategice europene se bazează pe o 
creștere a capacităților statelor membre și a 
bugetelor de apărare ale acestora, precum 
și pe întărirea bazei industriale și 
tehnologice de apărare europene;

Or. en

Amendamentul 305
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
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Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. ia act de faptul că industria 
apărării și a spațiului cosmic se confruntă 
cu o concurență mondială fără precedent 
și cu schimbări tehnologice majore, odată 
cu apariția unor tehnologii avansate 
(robotică, inteligență artificială, 
cibernetică etc.);

Or. fr

Amendamentul 306
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare 
în favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 307
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare 
în favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 308
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare 
în favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

38. observă inversarea tendinței de a 
reduce bugetele de apărare; este de părere 
că acest lucru va aduce beneficii 
cetățenilor UE și păcii și stabilității 
internaționale numai dacă se asociază cu 
o amplă punere în comun a bugetelor 
naționale și cu eforturile ample de 
cercetare, dezvoltare, achiziții, întreținere 
și formare la nivel european;

Or. en

Amendamentul 309
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; invită, în acest 
sens, statele membre să investească 
finanțarea suplimentară în mod inteligent 
în programe de cooperare; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

Or. de

Amendamentul 310
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers
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Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare 
în favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței de reducere a bugetelor de 
apărare ca urmare a angajamentului 
privind investițiile în domeniul apărării, 
angajament luat la reuniunea la nivel 
înalt a NATO din Țara Galilor în 2014; 
consideră că aceasta ar trebui sprijinită și 
încurajată la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 311
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE; încurajează statele membre să 
își mărească cheltuielile pentru apărare la 
2 % din PIB;

Or. en

Amendamentul 312
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 38. regretă creșterile semnificative ale 
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tendinței existente în bugetele de apărare 
în favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

bugetelor de apărare; consideră că 
acestea nu ar trebui suportate sau 
încurajate la nivelul UE; adaugă că 
personalului militar ar trebui să i se 
garanteze un venit de subzistență;

Or. en

Amendamentul 313
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. salută inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; consideră că 
aceasta ar trebui sprijinită și încurajată la 
nivelul UE;

38. ia act de inversarea semnificativă a 
tendinței existente în bugetele de apărare în 
favoarea forțelor armate; consideră că 
Uniunea ar trebui să continue să 
încurajeze și să sprijine o mai bună 
coordonare între statele membre în acest 
domeniu;

Or. it

Amendamentul 314
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. consideră că politica de securitate 
și apărare a UE va fi eficientă numai 
dacă deciziile naționale sunt decizii 
coordonate iar deciziile naționale privind 
exporturile de arme respectă cele opt 
criterii ale UE, în special în ceea ce 
privește drepturile omului, stabilitatea 
regională, terorismul și riscul de 
deturnare; salută recenta reexaminare a 
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Poziției comune 2008/944/PESC și 
solicită eforturi mai ambițioase la nivelul 
UE în ceea ce privește monitorizarea și 
controlul exporturilor, care ar ține seama 
de evoluțiile majore din acest sector, cum 
ar fi EDIDP și FED;

Or. en

Amendamentul 315
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. salută eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei 
globale a UE” pentru revigorarea 
instrumentelor până atunci doar virtuale 
ale PSAC și pentru punerea în aplicare pe 
deplin a dispozițiilor Tratatului de la 
Lisabona; subliniază că aceste obiective 
promițătoare trebuie acum consolidate și 
urmate de acțiuni concrete, astfel încât 
acestea să contribuie în mod eficace la 
securitatea continentului european;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 316
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. salută eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei 
globale a UE” pentru revigorarea 
instrumentelor până atunci doar virtuale 

eliminat
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ale PSAC și pentru punerea în aplicare pe 
deplin a dispozițiilor Tratatului de la 
Lisabona; subliniază că aceste obiective 
promițătoare trebuie acum consolidate și 
urmate de acțiuni concrete, astfel încât 
acestea să contribuie în mod eficace la 
securitatea continentului european;

Or. en

Amendamentul 317
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. salută eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei globale 
a UE” pentru revigorarea instrumentelor 
până atunci doar virtuale ale PSAC și 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
dispozițiilor Tratatului de la Lisabona; 
subliniază că aceste obiective promițătoare 
trebuie acum consolidate și urmate de 
acțiuni concrete, astfel încât acestea să 
contribuie în mod eficace la securitatea 
continentului european;

39. regretă eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei globale 
a UE” pentru revigorarea instrumentelor 
până atunci doar virtuale ale PSAC și 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
dispozițiilor Tratatului de la Lisabona; 
subliniază că aceste ambiții nu trebuie să 
fie consolidate și urmate de acțiuni 
concrete;

Or. en

Amendamentul 318
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. salută eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei globale 
a UE” pentru revigorarea instrumentelor 

39. salută eforturile recente depuse de 
instituțiile europene și de statele membre 
care au urmat publicării „Strategiei globale 
a UE” pentru revigorarea instrumentelor de 
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până atunci doar virtuale ale PSAC și 
pentru punerea în aplicare pe deplin a 
dispozițiilor Tratatului de la Lisabona; 
subliniază că aceste obiective promițătoare 
trebuie acum consolidate și urmate de 
acțiuni concrete, astfel încât acestea să 
contribuie în mod eficace la securitatea 
continentului european;

până atunci ale PSAC și pentru punerea în 
aplicare pe deplin a dispozițiilor Tratatului 
de la Lisabona; subliniază că aceste 
obiective promițătoare trebuie acum 
consolidate și urmate de acțiuni concrete, 
astfel încât acestea să contribuie în mod 
eficace la securitatea continentului 
european și a vecinătății sale imediate;

Or. en

Amendamentul 319
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament 
fără precedent al Comisiei, rămâne sub 
rezerva acordului unanim al statelor 
membre în următorul CFM;

eliminat

Or. en

Amendamentul 320
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 

40. observă propunerea Comisiei din 2 
mai 2018 de a crea o linie bugetară de 13 
miliarde EUR dedicată apărării în 
următorul cadru financiar multianual 
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multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

(CFM) în cadrul politicii industriale; 
menționează că această propunere, care 
reflectă un angajament fără precedent al 
Comisiei, rămâne sub rezerva acordului 
unanim al statelor membre în următorul 
CFM; regretă faptul că, pe parcursul a 
șapte ani, nu vor exista mecanisme 
oficiale pentru controlul parlamentar în 
ceea ce privește prioritățile FED în 
programele de lucru; consideră că orice 
eforturi depuse de UE în sectorul 
industrial al apărării ar trebui să fie 
însoțite de un nivel ridicat de 
transparență, responsabilitate și evaluare 
etică, pentru a crește șansele de depășire a 
problemelor structurale existente în acest 
sector;

Or. en

Amendamentul 321
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

40. ia act de propunerea Comisiei din 2 
mai 2018 de a crea o linie bugetară de 13 
miliarde EUR dedicată apărării în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) în cadrul politicii industriale; 
menționează că această propunere, care 
reflectă un angajament fără precedent al 
Comisiei, rămâne sub rezerva acordului 
unanim al statelor membre în următorul 
CFM; solicită ca fondurile să fie alocate 
programelor de cooperare 
corespunzătoare, dar nu în mod necesar 
celor din domeniul militar (programe care 
implică sateliți, cooperare informațională, 
sau care combat criminalitatea 
informatică sau terorismul);

Or. fr
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Amendamentul 322
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament 
fără precedent al Comisiei, rămâne sub 
rezerva acordului unanim al statelor 
membre în următorul CFM;

40. respinge propunerea Comisiei din 2 
mai 2018 de a crea o linie bugetară de 13 
miliarde EUR dedicată apărării în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) în cadrul politicii industriale; 
menționează că această propunere, care 
încă necesită finanțare suplimentară 
suficientă, rămâne sub rezerva acordului 
unanim al statelor membre în următorul 
CFM; respinge orice realocare de fonduri 
de la alte linii bugetare în favoarea 
apărării;

Or. en

Amendamentul 323
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM și, ulterior, a aprobării 
Parlamentului European;

Or. de
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Amendamentul 324
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
cooperării în domeniul apărării în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) pentru a sprijini colaborarea în 
cercetarea în domeniul apărării și în 
dezvoltarea capabilităților; menționează că 
această propunere, care reflectă un 
angajament fără precedent al Comisiei, 
rămâne sub rezerva acordului unanim al 
statelor membre în următorul CFM;

Or. en

Amendamentul 325
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act cu satisfacție de propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

40. regretă profund propunerea 
Comisiei din 2 mai 2018 de a crea o linie 
bugetară de 13 miliarde EUR dedicată 
apărării în următorul cadru financiar 
multianual (CFM) în cadrul politicii 
industriale; menționează că această 
propunere, care reflectă un angajament fără 
precedent al Comisiei, rămâne sub rezerva 
acordului unanim al statelor membre în 
următorul CFM;

Or. en
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Amendamentul 326
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 40 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40a. consideră că instituirea unei linii 
bugetare europene pentru apărare trebuie 
însoțită de o realocare a rubricilor 
naționale corespunzătoare; se opune 
canalizării de fonduri de la alte linii 
bugetare către apărare;

Or. it


