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Amendamentul 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar 
permite încurajarea cooperării dintre 
statele membre și sprijinirea industriei 
europene a apărării; constată că prezenta 
propunere este prima inițiativă pentru 
care fondurile comunitare sunt utilizate 
pentru a sprijini în mod direct proiectele 
de apărare; recunoaște că aceasta este o 
realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul 
avion european, viitorul tanc european 
sau o apărare antirachetă europeană; ia 
act de faptul că programul de lucru 
pentru 2019 pentru acțiunile pregătitoare 
se va axa pe supremația în spectrul 
electromagnetic și pe viitoarele tehnologii 
disruptive în domeniul apărării, două 
domenii-cheie pentru menținerea 
independenței tehnologice a Europei pe 
termen lung; salută, de asemenea, 
adoptarea de către Comisie, în martie 
2019, a primului program EDIDP 
(programul european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării) și 
publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 
2020 vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 

eliminat
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tehnologică în cadrul FEA;

Or. fr

Amendamentul 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei apărării 
din întreaga Uniune, inclusiv a IMM-
urilor transfrontaliere; constată că 
prezenta propunere este prima inițiativă 
pentru care fondurile comunitare sunt 
utilizate pentru a sprijini în mod direct 
proiectele de apărare; recunoaște că aceasta 
este o realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană, precum și 
proiecte de dimensiuni mici sau medii 
care propun soluții inovatoare, orientate 
spre viitor, în materie de apărare; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se axează pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program de lucru EDIDP (programul 
european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării) și publicarea a nouă 
cereri de propuneri pentru 2019; constată 
că cererile pentru EDIDP 2019 au inclus 
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maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Eurodrone, o capacitate importantă pentru 
autonomia strategică a Europei, precum și 
o cerere de propuneri dedicată special 
întreprinderilor mici și mijlocii, 
încurajând inovația în întreaga Uniune; 
subliniază că în 2020 vor urma alte 
douăsprezece cereri de propuneri, care 
acoperă aspecte prioritare în toate 
domeniile (aerian, terestru, maritim, 
cibernetic și spațial); constată importanța 
FEA din perspectiva contribuției la 
inovația, competitivitatea, eficiența și 
cooperarea transfrontalieră a industriei 
europene de apărare din întreaga UE; 
remarcă legătura dintre deciziile de 
achiziție adoptate în prezent de statele 
membre și perspectivele de cooperare 
industrială și tehnologică în cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, 
atât din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul 
avion european, viitorul tanc european 
sau o apărare antirachetă europeană; ia 

41. respinge propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; ia act 
de faptul că programul de lucru pentru 
2019 pentru acțiunile pregătitoare se va axa 
pe supremația în spectrul electromagnetic 
și pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării; respinge, de asemenea, 
adoptarea de către Comisie, în martie 2019, 
a primului program EDIDP (programul 
european de dezvoltare industrială în 
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act de faptul că programul de lucru pentru 
2019 pentru acțiunile pregătitoare se va axa 
pe supremația în spectrul electromagnetic 
și pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

domeniul apărării) și publicarea a nouă 
cereri de propuneri pentru 2019, inclusiv 
Eurodrone; subliniază că în 2020 vor urma 
alte douăsprezece cereri de propuneri, care 
acoperă aspecte din toate domeniile 
(aerian, terestru, maritim, cibernetic și 
spațial); remarcă legătura dintre deciziile 
de achiziție adoptate în prezent de statele 
membre și perspectivele de cooperare 
industrială și tehnologică în cadrul FEA; 
reamintește că introducerea unei noi 
rubrici V privind securitatea și apărarea, 
programul UE de cercetare în domeniul 
apărării, Fondul european de apărare și 
mobilitatea militară încalcă în mod clar 
dispozițiile articolului 41 alineatul (2) din 
TUE, potrivit căruia cheltuielile legate de 
operațiile având implicații militare sau 
din domeniul apărării nu trebuie să fie 
acoperite de bugetul Uniunii; denunță și 
regretă profund viteza fără precedent cu 
care UE este militarizată; 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 durabilă 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 330
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
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european de apărare (FEA), care ar 
permite încurajarea cooperării dintre 
statele membre și sprijinirea industriei 
europene a apărării; constată că prezenta 
propunere este prima inițiativă pentru care 
fondurile comunitare sunt utilizate pentru a 
sprijini în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

european de apărare (FED) care ar 
coordona, ar completa și ar amplifica 
investițiile naționale în domeniul apărării, 
ar permite încurajarea cooperării între 
statele membre în vederea dezvoltării de 
tehnologii și echipamente de apărare de 
ultimă generație și interoperabile și 
sprijinirea unei industrii de apărare 
europene inovatoare și competitivă; 
constată că prezenta propunere este prima 
inițiativă pentru care fondurile comunitare 
sunt utilizate pentru a sprijini în mod direct 
proiectele de apărare; recunoaște că aceasta 
este o realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; salută 
programul de lucru pentru 2019 privind 
cercetarea în materie de apărare, care va 
aloca 25 de milioane EUR cercetării în 
ceea ce privește supremația în spectrul 
electromagnetic și viitoarele tehnologii 
disruptive în domeniul apărării, două 
domenii-cheie pentru menținerea 
independenței tehnologice a Europei pe 
termen lung; salută, de asemenea, 
adoptarea de către Comisie, în martie 2019, 
a primului program EDIDP (Programul 
european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării), care prevede o 
cofinanțare de 500 milioane EUR pentru 
dezvoltarea în comun a capabilităților de 
apărare în perioada 2019-2020 și 
publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, care sunt 
esențiale pentru autonomia strategică a 
Europei; subliniază că în 2020 vor urma 
alte douăsprezece cereri de propuneri, care 
acoperă aspecte prioritare în toate 
domeniile (aerian, terestru, maritim, 
cibernetic și spațial); remarcă legătura 
dintre deciziile de achiziție adoptate în 
prezent de statele membre și perspectivele 
de cooperare industrială și tehnologică în 
cadrul FEA;
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Or. fr

Amendamentul 331
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, 
atât din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 

41. ia act de propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar putea 
încuraja cooperarea dintre statele membre 
și sprijinirea unor părți interesate din 
cadrul industriei europene a apărării; 
constată că prezenta propunere este prima 
inițiativă pentru care fondurile comunitare 
sunt utilizate pentru a sprijini în mod direct 
proiectele de apărare, iar temeiul său 
juridic este în continuare unul slab; 
recunoaște că aceasta este o schimbare de 
paradigmă în ceea ce privește bugetul UE, 
care a finanțat până în prezent, în 
principal, programe din sectorul civil; 
observă că acest Fond european de apărare 
ar putea finanța proiecte structurale, cum ar 
fi viitorul avion european, viitorul tanc 
european sau o apărare antirachetă 
europeană; ia act de faptul că programul de 
lucru pentru 2019 pentru acțiunile 
pregătitoare se va axa pe supremația în 
spectrul electromagnetic și pe viitoarele 
tehnologii disruptive în domeniul apărării, 
două domenii-cheie pentru menținerea 
potențială a independenței tehnologice a 
Europei pe termen lung; constată, de 
asemenea, adoptarea de către Comisie, în 
martie 2019, a primului program EDIDP 
(programul european de dezvoltare 
industrială în domeniul apărării) și 
publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, 
considerată o capacitate esențială pentru 
războiul modern; reamintește apelurile 
repetate ale Parlamentului European în 
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legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

favoarea unei poziții comune a 
Consiliului privind modul de utilizare a 
dronelor înarmate în conformitate cu 
dreptul internațional umanitar și cu 
dreptul internațional al drepturilor 
omului; subliniază că în 2020 vor urma 
alte douăsprezece cereri de propuneri, care 
acoperă aspecte prioritare în toate 
domeniile (aerian, terestru, maritim, 
cibernetic și spațial); remarcă legătura 
dintre deciziile de achiziție adoptate în 
prezent de statele membre și perspectivele 
de cooperare industrială și tehnologică în 
cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 332
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, 
atât din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul 
avion european, viitorul tanc european 
sau o apărare antirachetă europeană; ia 
act de faptul că programul de lucru pentru 
2019 pentru acțiunile pregătitoare se va axa 
pe supremația în spectrul electromagnetic 
și pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 

41. ia act de propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; ia act 
de faptul că programul de lucru pentru 
2019 pentru acțiunile pregătitoare se va axa 
pe supremația în spectrul electromagnetic 
și pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; ia 
act, de asemenea, de adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
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pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 333
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; insistă ca execuția acestui 
buget să fie realizată într-un mod 
transparent și incluziv, nu pentru a 
sprijini cooperarea bilaterală, ci pentru a 
facilita o adevărată cooperare industrială 
la nivel european; observă că acest Fond 
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pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. it

Amendamentul 334
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și programele de colaborare în 
domeniul armamentelor în vederea 
dezvoltării capacităților și sprijinirea 
industriei europene a apărării; constată că 
prezenta propunere este prima inițiativă 
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recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

pentru care fondurile comunitare sunt 
utilizate pentru a sprijini în mod direct 
proiectele de apărare în colaborare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; salută 
rezultatele obținute de proiectele-pilot 
EuroSWARM și SPIDER finanțate de 
UE; ia act de faptul că programul de lucru 
pentru 2019 pentru acțiunile pregătitoare se 
va axa pe supremația în spectrul 
electromagnetic și pe viitoarele tehnologii 
disruptive în domeniul apărării, două 
domenii-cheie pentru menținerea 
independenței tehnologice a Europei pe 
termen lung; salută, de asemenea, 
adoptarea de către Comisie, în martie 2019, 
a primului program EDIDP (programul 
european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării) și publicarea a nouă 
cereri de propuneri pentru 2019, inclusiv 
Eurodrone, o capacitate esențială pentru 
autonomia strategică a Europei; subliniază 
că în 2020 vor urma alte douăsprezece 
cereri de propuneri, care acoperă aspecte 
prioritare în toate domeniile (aerian, 
terestru, maritim, cibernetic și spațial); 
remarcă legătura dintre deciziile de 
achiziție adoptate în prezent de statele 
membre și perspectivele de cooperare 
industrială și tehnologică în cadrul FEA;

Or. de

Amendamentul 335
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

41. ia act de propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; subliniază că FEA nu ar trebui 
să submineze în niciun fel poziția NATO 
de temelie a apărării europene; constată 
că prezenta propunere este prima inițiativă 
pentru care fondurile comunitare sunt 
utilizate pentru a sprijini în mod direct 
proiectele de apărare; recunoaște că aceasta 
este o realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 336
Claudiu Manda
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Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare și 
sprijină crearea unui FEA de sine stătător 
în următorul CFM; recunoaște că aceasta 
este o realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. en
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Amendamentul 337
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 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea participa la finanțarea 
cercetării și a dezvoltării unor proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
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adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. fr

Amendamentul 338
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul sistem aerian 
european de luptă, tancul european al 
viitorului, avionul european de transport 
mărfuri grele sau o apărare antirachetă 
europeană; ia act de faptul că programul de 
lucru pentru 2019 pentru acțiunile 
pregătitoare se va axa pe supremația în 
spectrul electromagnetic și pe viitoarele 
tehnologii disruptive în domeniul apărării, 
două domenii-cheie pentru menținerea 
independenței tehnologice a Europei pe 
termen lung; salută, de asemenea, 
adoptarea de către Comisie, în martie 2019, 
a primului program EDIDP (programul 
european de dezvoltare industrială în 
domeniul apărării) și publicarea a nouă 
cereri de propuneri pentru 2019, inclusiv 
Eurodrone, o capacitate esențială pentru 
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vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

autonomia strategică a Europei; subliniază 
că în 2020 vor urma alte douăsprezece 
cereri de propuneri, care acoperă aspecte 
prioritare în toate domeniile (aerian, 
terestru, maritim, cibernetic și spațial); 
remarcă legătura dintre deciziile de 
achiziție adoptate în prezent de statele 
membre și perspectivele de cooperare 
industrială și tehnologică în cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiectele de apărare; 
recunoaște că aceasta este o realizare 
majoră în domeniul apărării europene, atât 
din punct de vedere politic, cât și 
industrial; observă că acest Fond european 
de apărare ar putea finanța proiecte 
structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 

41. salută propunerea Comisiei din 
iunie 2017 de instituire a Fondului 
european de apărare (FEA), care ar permite 
încurajarea cooperării dintre statele 
membre și sprijinirea industriei europene a 
apărării; constată că prezenta propunere 
este prima inițiativă pentru care fondurile 
comunitare sunt utilizate pentru a sprijini 
în mod direct proiecte de apărare comune 
la nivelul UE; recunoaște că aceasta este o 
realizare majoră în domeniul apărării 
europene, atât din punct de vedere politic, 
cât și industrial; observă că acest Fond 
european de apărare ar putea finanța 
proiecte structurale, cum ar fi viitorul avion 
european, viitorul tanc european sau o 
apărare antirachetă europeană; ia act de 
faptul că programul de lucru pentru 2019 
pentru acțiunile pregătitoare se va axa pe 
supremația în spectrul electromagnetic și 
pe viitoarele tehnologii disruptive în 
domeniul apărării, două domenii-cheie 
pentru menținerea independenței 
tehnologice a Europei pe termen lung; 
salută, de asemenea, adoptarea de către 
Comisie, în martie 2019, a primului 
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program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

program EDIDP (programul european de 
dezvoltare industrială în domeniul apărării) 
și publicarea a nouă cereri de propuneri 
pentru 2019, inclusiv Eurodrone, o 
capacitate esențială pentru autonomia 
strategică a Europei; subliniază că în 2020 
vor urma alte douăsprezece cereri de 
propuneri, care acoperă aspecte prioritare 
în toate domeniile (aerian, terestru, 
maritim, cibernetic și spațial); remarcă 
legătura dintre deciziile de achiziție 
adoptate în prezent de statele membre și 
perspectivele de cooperare industrială și 
tehnologică în cadrul FEA;

Or. en

Amendamentul 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. subliniază necesitatea adoptării 
unei strategii europene de apărare, pentru 
a ghida și a programa în mod eficient 
utilizarea FED;

Or. fr

Amendamentul 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută punerea efectivă în aplicare 
a unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele 

eliminat
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membre în domeniul securității și al 
apărării; subliniază că această dispoziție, 
introdusă în Tratatul de la Lisabona din 
2009 (articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de 
apărare comune; recunoaște rolul pe care 
îl poate juca PESCO în structurarea 
cererii europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO 
și pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

Or. fr

Amendamentul 342
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște rolul pe care îl poate 
juca PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană), este obligatorie din punct de 
vedere juridic și include un set de 
angajamente ambițioase care să permită 
țărilor europene doritoare să treacă mai 
repede la proiecte de apărare comune; 
recunoaște rolul pe care îl poate juca 
PESCO în structurarea cererii europene; 
invită Consiliul să stabilească în ce 
măsură Decizia (PESC) 2017/2315 a 
Consiliului din 11 decembrie 2017, 
adoptată cu majoritate calificată, și 
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mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

articolul 8 alineatul (2), care figurează în 
aceasta, nu intră în conflict cu articolul 
41 din TUE, care prevede unanimitatea 
(la articolul 41 alineatul (2) din TUE); 
constată că un număr semnificativ de 
proiecte eligibile pentru EDIDP sunt 
elaborate în cadrul PESCO și pot beneficia, 
de asemenea, de rate mai mari de 
subvenționare; sprijină coerența deplină 
între proiectele PESCO și FEA;

Or. de

Amendamentul 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută punerea efectivă în aplicare 
a unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele 
membre în domeniul securității și al 
apărării; subliniază că această dispoziție, 
introdusă în Tratatul de la Lisabona din 
2009 (articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de 
apărare comune; recunoaște rolul pe care 
îl poate juca PESCO în structurarea 
cererii europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

42. respinge cu fermitate punerea în 
aplicare a unei cooperări structurate 
permanente (PESCO) ca un pas către 
înființarea Uniunii Europene a Apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente care vor 
militariza și mai mult UE; avertizează, în 
această privință, că, odată cu PESCO, se 
va anula regula unanimității existentă în 
cadrul Consiliului în ceea ce privește 
deciziile din domeniul PSAC;

Or. en
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Amendamentul 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște rolul pe care îl poate 
juca PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște rolul pe care îl poate 
juca PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA; 
solicită acordarea unui acces cât mai 
apropiat posibil la PESCO pentru țările 
terțe, recunoscând că industriile de 
apărare ale acestora dispun de expertiză, 
instrumente și capacități conexe de pe 
urma cărora ar putea profita industriile 
din statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 345
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște rolul pe care îl poate 
juca PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

42. ia act de punerea în aplicare a unei 
cooperări structurate permanente (PESCO) 
ca un pas către o cooperare mai strânsă 
între statele membre în domeniul securității 
și al apărării; subliniază că PESCO nu ar 
trebui să submineze în niciun fel poziția 
NATO de temelie a apărării europene; 
subliniază că dispoziția, introdusă în 
Tratatul de la Lisabona din 2009 (articolul 
46 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene), este obligatorie din 
punct de vedere juridic și include un set de 
angajamente ambițioase care să permită 
țărilor europene doritoare să treacă mai 
repede la proiecte de apărare comune; 
recunoaște rolul pe care îl poate juca 
PESCO în structurarea cererii europene; 
constată că un număr semnificativ de 
proiecte eligibile pentru EDIDP sunt 
elaborate în cadrul PESCO și pot beneficia, 
de asemenea, de rate mai mari de 
subvenționare; sprijină coerența deplină 
între proiectele PESCO și FEA;

Or. en

Amendamentul 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 

42. salută punerea efectivă în aplicare a 
unei cooperări structurate permanente 
(PESCO) ca un pas important către o 
cooperare mai strânsă între statele membre 
în domeniul securității și al apărării; 
subliniază că această dispoziție, introdusă 
în Tratatul de la Lisabona din 2009 
(articolul 46 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene), este 
obligatorie din punct de vedere juridic și 
include un set de angajamente ambițioase 
care să permită țărilor europene doritoare 
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să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște rolul pe care îl poate 
juca PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

să treacă mai repede la proiecte de apărare 
comune; recunoaște partea care i-ar putea 
reveni PESCO în structurarea cererii 
europene; constată că un număr 
semnificativ de proiecte eligibile pentru 
EDIDP sunt elaborate în cadrul PESCO și 
pot beneficia, de asemenea, de rate mai 
mari de subvenționare; sprijină coerența 
deplină între proiectele PESCO și FEA;

Or. fr

Amendamentul 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. insistă asupra legăturii strânse 
dintre PESCO și procesul anual 
coordonat de revizuire privind apărarea 
(CARD) lansat în 2017 și FEA în vederea 
creșterii capabilităților de apărare ale 
statelor membre; subliniază că noile 
proiecte ar trebui să facă parte din planul 
de dezvoltare a capacităților (CDP), care 
va permite întărirea colaborării dintre 
statele membre în cadrul Agenției 
Europene de Apărare pentru reducerea 
deficitului de capacități; consideră că 
procesul CARD ar trebui să contribuie în 
mod eficace la armonizarea investițiilor și 
a capacităților forțelor armate naționale, 
garantând astfel autonomia strategică și 
operațională a UE și permițând statelor 
membre să investească mai eficient în 
apărare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 348
Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. insistă asupra legăturii strânse 
dintre PESCO și procesul anual coordonat 
de revizuire privind apărarea (CARD) 
lansat în 2017 și FEA în vederea creșterii 
capabilităților de apărare ale statelor 
membre; subliniază că noile proiecte ar 
trebui să facă parte din planul de dezvoltare 
a capacităților (CDP), care va permite 
întărirea colaborării dintre statele membre 
în cadrul Agenției Europene de Apărare 
pentru reducerea deficitului de capacități; 
consideră că procesul CARD ar trebui să 
contribuie în mod eficace la armonizarea 
investițiilor și a capacităților forțelor 
armate naționale, garantând astfel 
autonomia strategică și operațională a UE 
și permițând statelor membre să 
investească mai eficient în apărare;

43. insistă asupra legăturii strânse 
dintre PESCO și procesul anual coordonat 
de revizuire privind apărarea (CARD) 
lansat în 2017 și FEA în vederea creșterii 
capabilităților de apărare ale statelor 
membre; critică încă o dată faptul că, din 
considerente ce țin de politica de apărare, 
nu au fost elaborate strategii pe baza 
măsurilor existente; invită, în acest sens, 
Consiliul și Comisia să elaboreze, 
împreună cu Parlamentul European, 
Cartea albă privind securitatea și 
apărarea ca un acord interinstituțional și 
un document strategic privind industria 
apărării pentru perioada 2021-2027; 
subliniază că noile proiecte ar trebui să 
facă parte din planul de dezvoltare a 
capacităților (CDP), care va permite 
întărirea colaborării dintre statele membre 
în cadrul Agenției Europene de Apărare 
pentru reducerea deficitului de capacități; 
consideră că procesul CARD ar trebui să 
contribuie în mod eficace la armonizarea 
investițiilor și a capacităților forțelor 
armate naționale, garantând astfel 
autonomia strategică și operațională a UE 
și permițând statelor membre să 
investească mai eficient în apărare;

Or. de

Amendamentul 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. insistă asupra legăturii strânse 
dintre PESCO și procesul anual coordonat 

43. insistă asupra coerenței necesare 
între PESCO, procesul anual coordonat de 
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de revizuire privind apărarea (CARD) 
lansat în 2017 și FEA în vederea creșterii 
capabilităților de apărare ale statelor 
membre; subliniază că noile proiecte ar 
trebui să facă parte din planul de dezvoltare 
a capacităților (CDP), care va permite 
întărirea colaborării dintre statele membre 
în cadrul Agenției Europene de Apărare 
pentru reducerea deficitului de capacități; 
consideră că procesul CARD ar trebui să 
contribuie în mod eficace la armonizarea 
investițiilor și a capacităților forțelor 
armate naționale, garantând astfel 
autonomia strategică și operațională a UE 
și permițând statelor membre să 
investească mai eficient în apărare;

revizuire privind apărarea (CARD) lansat 
în 2017 și FED, cu scopul de a consolida 
capabilitățile de apărare ale țărilor 
europene și de a optimiza cheltuielile lor 
bugetare în acest domeniu; subliniază că 
noile proiecte ar trebui să facă parte din 
planul de dezvoltare a capacităților (CDP), 
care va permite întărirea colaborării dintre 
statele membre în cadrul Agenției 
Europene de Apărare pentru reducerea 
deficitului de capacități; consideră că 
procesul CARD ar trebui să contribuie în 
mod eficace la armonizarea și 
complementaritatea investițiilor și a 
capacităților forțelor armate naționale, 
garantând astfel autonomia strategică și 
operațională a UE și permițând statelor 
membre să investească mai eficient în 
apărare;

Or. fr

Amendamentul 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 43 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. ia act cu satisfacție de 
coordonarea deplină dintre Planul de 
dezvoltare a capacităților instituit de 
Agenția Europeană de Apărare și 
planificarea capacității pusă în aplicare, 
garanți de interoperabilitate suplimentară 
între armatele statelor europene membre 
ale NATO;

Or. fr

Amendamentul 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
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Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
reamintește că securitatea și apărarea 
colective ale statelor membre ale UE și 
capacitatea acestora de a interveni în 
situații de criză în străinătate depind, în 
esență, de capacitatea de a muta trupe 
aliate și personal civil de gestionare a 
crizelor, materiale și echipament pe 
teritoriul celorlalte state membre și în 
afara UE, în mod liber și rapid;

Or. fr

Amendamentul 352
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
subliniază că mobilitatea militară este un 
instrument strategic care va permite UE 
să își urmărească interesele în materie de 
securitate și apărare în mod eficient și de 
manieră complementară cu alte 
organizații, cum ar fi NATO;

Or. en

Amendamentul 353
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 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
subliniază importanța realizării de 
progrese în domeniul mobilității militare, 
atât pentru UE, cât și NATO; salută 
faptul că acest proiect face parte din 
PESCO;

Or. fr

Amendamentul 354
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. salută propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
subliniază că mobilitatea militară se 
confruntă cu două provocări, și anume 
simplificarea procedurilor și extinderea 
infrastructurii;

Or. en

Amendamentul 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. respinge propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
reamintește articolul 41 alineatul (2) din 
TUE care interzice utilizarea bugetului 
UE pentru operațiuni militare sau de 
apărare;

Or. en

Amendamentul 356
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. respinge propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM; 
solicită o finanțare neutră din punct de 
vedere bugetar din partea statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. ia act de propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

44. subliniază importanța mobilității 
militare; salută propunerea Comisiei de a 
aloca 6,5 miliarde de euro proiectelor de 
mobilitate militară în următorul CFM;

Or. en
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Amendamentul 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă 
a 34 de proiecte și de lansarea unui al 
treilea val de 13 proiecte, chiar dacă 
niciunul nu s-a concretizat până în 
prezent; constată că doar patru proiecte 
își vor atinge capacitatea operațională 
inițială în 2019; subliniază lipsa de 
ambiție și amploarea anumitor proiecte, 
care nu permit eliminarea celor mai 
evidente lacune în materie de capacități, 
în special cele din primul val, care sunt în 
primul rând proiecte în materie de 
capacități implicând un număr maxim de 
state membre; remarcă faptul că 
caracterul inclusiv dorit al participării la 
proiectele PESCO nu ar trebui să 
pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea 
țărilor terțe trebuie să fie efectuată în mod 
foarte condiționat și pe baza unei 
reciprocități stabilite și efective; invită 
statele membre să prezinte proiecte cu o 
dimensiune europeană strategică, 
întărind astfel baza industrială și 
tehnologică a apărării europene (EDTIB), 
care este o parte esențială a procesului de 
autonomizare strategică și vizează mai 
mult aspectul operațional pentru a 
răspunde în mod direct nevoilor 
operaționale ale forțelor armate 
europene;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 359
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
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Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte PESCO și de lansarea unui 
al treilea val de 13 proiecte, chiar dacă 
niciunul nu s-a concretizat până în prezent; 
constată că doar patru proiecte își vor 
atinge capacitatea operațională inițială în 
2019; subliniază lipsa de ambiție și 
amploarea anumitor proiecte, care nu 
permit eliminarea celor mai evidente 
lacune în materie de capacități, în special 
cele din primul val, care sunt în primul 
rând proiecte în materie de capacități 
implicând un număr maxim de state 
membre; solicită ÎR/VP să informeze 
imediat Parlamentul European ce 
proiecte PESCO au încetat prematur și 
care este justificarea pentru aceasta; 
remarcă faptul că caracterul inclusiv dorit 
al participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; atrage atenția, în acest 
sens, asupra drepturilor Parlamentului 
European care decurg din hotărârea 
pronunțată în cauza C-658/11; invită 
statele membre să prezinte proiecte cu o 
dimensiune europeană strategică, întărind 
astfel baza industrială și tehnologică a 
apărării europene (EDTIB), care este o 
parte esențială a procesului de 
autonomizare strategică și vizează mai 
mult aspectul operațional pentru a răspunde 
în mod direct nevoilor operaționale ale 
forțelor armate europene;

Or. de

Amendamentul 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda



AM\1192396RO.docx 31/114 PE643.151v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod 
direct nevoilor operaționale ale forțelor 
armate europene;

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB);

Or. en

Amendamentul 361
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 45. este contrariat de demararea lentă a 
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34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu 
s-a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, câtă vreme niciunul nu 
s-a concretizat până în prezent, și 
subliniază că sunt necesare termene-
limită concrete pentru execuția 
proiectelor și o imagine de ansamblu mai 
clară a implicațiilor produselor lor finale; 
constată că doar patru proiecte își vor 
atinge capacitatea operațională inițială în 
2019; subliniază lipsa de ambiție și 
amploarea anumitor proiecte, care nu 
permit eliminarea celor mai evidente 
lacune în materie de capacități, în special 
cele din primul val, care sunt în primul 
rând proiecte în materie de capacități 
implicând un număr maxim de state 
membre; remarcă faptul că caracterul 
inclusiv dorit al participării la proiectele 
PESCO nu ar trebui să pericliteze stabilirea 
de obiective ambițioase de către statele 
membre participante; consideră că 
asocierea țărilor terțe trebuie să fie 
efectuată în mod foarte condiționat și pe 
baza unei reciprocități stabilite și efective; 
invită statele membre să prezinte proiecte 
cu o dimensiune europeană strategică, 
întărind astfel baza industrială și 
tehnologică a apărării europene (EDTIB), 
care este o parte esențială a procesului de 
autonomizare strategică și vizează mai 
mult aspectul operațional pentru a răspunde 
în mod direct nevoilor operaționale ale 
forțelor armate europene;

Or. en

Amendamentul 362
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
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a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; invită statele membre să 
prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

Or. en

Amendamentul 363
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
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eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod 
direct nevoilor operaționale ale forțelor 
armate europene;

eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, răspunzând astfel cu 
prioritate absolută nevoilor operaționale 
ale forțelor armate europene, dat fiind că 
lor le revine sarcina de a executa toate 
operațiunile PSAC, conform dispozițiilor 
din tratat;

Or. en

Amendamentul 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
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participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod 
direct nevoilor operaționale ale forțelor 
armate europene;

participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată pe baza unei 
reciprocități stabilite și efective; invită 
statele membre să prezinte proiecte cu o 
dimensiune europeană strategică, întărind 
astfel baza industrială și tehnologică a 
apărării europene (EDTIB), pentru a 
răspunde în mod direct nevoilor 
operaționale ale forțelor armate europene, 
evitând, în același timp, orice dublare a 
inițiativelor privind capacitățile existente;

Or. en

Amendamentul 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe și a entităților din țările terțe trebuie 
să fie efectuată în mod foarte condiționat și 
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stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 
esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

pe baza unei reciprocități stabilite și 
efective; invită statele membre să prezinte 
proiecte cu o dimensiune europeană 
strategică, întărind astfel baza industrială și 
tehnologică a apărării europene (EDTIB), 
care este o parte esențială a procesului de 
autonomizare strategică și vizează mai 
mult aspectul operațional pentru a răspunde 
în mod direct nevoilor operaționale ale 
forțelor armate europene;

Or. en

Amendamentul 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe trebuie să fie efectuată în mod foarte 
condiționat și pe baza unei reciprocități 
stabilite și efective; invită statele membre 
să prezinte proiecte cu o dimensiune 
europeană strategică, întărind astfel baza 
industrială și tehnologică a apărării 
europene (EDTIB), care este o parte 

45. este contrariat de demararea lentă a 
34 de proiecte și de lansarea unui al treilea 
val de 13 proiecte, chiar dacă niciunul nu s-
a concretizat până în prezent; constată că 
doar patru proiecte își vor atinge 
capacitatea operațională inițială în 2019; 
subliniază lipsa de ambiție și amploarea 
anumitor proiecte, care nu permit 
eliminarea celor mai evidente lacune în 
materie de capacități, în special cele din 
primul val, care sunt în primul rând 
proiecte în materie de capacități implicând 
un număr maxim de state membre; remarcă 
faptul că caracterul inclusiv dorit al 
participării la proiectele PESCO nu ar 
trebui să pericliteze stabilirea de obiective 
ambițioase de către statele membre 
participante; consideră că asocierea țărilor 
terțe la PESCO nu trebuie să fie efectuată 
decât în condiții stricte fixate de la început 
și pe baza unei reciprocități stabilite și 
efective; invită statele membre să prezinte 
proiecte cu o dimensiune europeană 
strategică, întărind astfel baza industrială și 
tehnologică a apărării europene (EDTIB), 
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esențială a procesului de autonomizare 
strategică și vizează mai mult aspectul 
operațional pentru a răspunde în mod direct 
nevoilor operaționale ale forțelor armate 
europene;

care este o parte esențială a procesului de 
autonomizare strategică și vizează mai 
mult aspectul operațional pentru a răspunde 
în mod direct nevoilor operaționale ale 
forțelor armate europene;

Or. fr

Amendamentul 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual 
al Fondului european de apărare; 
reamintește că acest instrument nu a fost 
încă definitiv aprobat, în aprilie 2019 
fiind înregistrat doar acordul parțial și 
politic; subliniază importanța menținerii 
poziției Parlamentului European cu 
privire la cuantumul fondului, 
deschiderea către țările terțe și instituirea 
unei politici adecvate privind proprietatea 
intelectuală în materie de securitate și 
apărare, pentru a proteja rezultatele 
cercetării; reamintește, în acest sens, 
caracterul extrem de sensibil și strategic 
al cercetării în domeniul apărării, atât 
pentru competitivitatea industrială, cât și 
pentru autonomia strategică a UE; 
solicită să se ia în considerare experiența 
inițială dobândită din punerea în aplicare 
a EDIDP, în special în ceea ce privește 
aplicarea derogărilor pentru entitățile 
eligibile, a proiectului-pilot și a Acțiunii 
pregătitoare a Uniunii privind cercetarea 
în materie de apărare; solicită statelor 
membre să se implice întotdeauna pe 
deplin în procesul decizional pentru a se 
evita abuzurile birocratice și a se garanta 
că programele corespund nevoilor 
strategice ale PSAC și ale statelor 
membre; consideră că succesul Fondului 
european de apărare va depinde de 

46. solicită abolirea Fondului european 
de apărare în configurația sa actuală (sub 
responsabilitatea exclusivă a Comisiei) și 
solicită gestionarea sa permanentă de 
către Consiliu, în conformitate cu regula 
unanimității;
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capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta 
resurse bugetare suficiente, evitând, în 
același timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul 
apărării și creșterea în complexitate a 
desfășurării programelor în cooperare; 
consideră că dezvoltarea industriei 
europene de apărare cu reglementarea 
accesului entităților controlate de terți la 
proiecte finanțate de Fond este în deplină 
concordanță cu obiectivul european de 
autonomie strategică;

Or. fr

Amendamentul 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
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pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării, 
lipsa susținerii pentru participarea IMM-
urilor prin incubatoare de afaceri și 
investiții de capital, și creșterea în 
complexitate a desfășurării programelor în 
cooperare; consideră că 22 de state 
membre s-au angajat, în contextul 
apartenenței lor la NATO, să aloce 20 % 
din cheltuielile lor pentru apărare 
investițiilor în noi capacități și ar trebui, 
așadar, să izoleze o parte a acestui buget 
pentru a-l dedica în mod special cercetării 
și dezvoltării, în scopul de a garanta un 
volum minim de cheltuieli cu cercetarea și 
dezvoltarea; FEA ar trebui să colaboreze 
activ cu NATO, pentru a facilita 
dezvoltarea tehnologică și industrială 
transatlantică într-un mod care să 
înlăture barierele și protecționismul și să 
asigure armonizarea procedurilor de 
acordare a licențelor/a politicilor privind 
transferul de tehnologie în rândul statelor 
membre; ar trebui să se aibă în vedere, în 
special, înființarea unui grup operativ 
între Agenția Europeană de Apărare 
(AEA) și Agenția NATO pentru Sprijin și 
Achiziții (NSPA)/Agenția NATO pentru 
Comunicații și Informatică (NCIA) în 
scopul elaborării unei foi de parcurs care 
să identifice echipamentele ideale pentru 
achiziții publice și să asigure obținerea 
celor mai avantajoase oferte în contextul 
cheltuielilor pentru apărare;



PE643.151v01-00 40/114 AM\1192396RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 369
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta 
resurse bugetare suficiente, evitând, în 
același timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la actele 
delegate pentru programele de lucru, 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru perspectiva unei 
autonomii strategice a UE; solicită să se ia 
în considerare, în mod transparent și 
responsabil, experiența inițială și 
transparentă dobândită din punerea în 
aplicare a EDIDP, în special în ceea ce 
privește aplicarea derogărilor pentru 
entitățile eligibile, a proiectului-pilot și a 
Acțiunii pregătitoare a Uniunii privind 
cercetarea în materie de apărare; solicită 
statelor membre să se implice întotdeauna 
pe deplin în procesul decizional pentru a se 
evita abuzurile birocratice și a se garanta că 
programele corespund nevoilor strategice 
ale PSAC și ale statelor membre; 
subliniază că ar fi logic ca cercetarea și 
dezvoltarea comune să fie însoțite de o 
politică comună la nivelul UE privind 
exportul armelor; este de părere că simpla 
axare pe subvenționarea întreprinderilor 
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investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de 
apărare cu reglementarea accesului 
entităților controlate de terți la proiecte 
finanțate de Fond este în deplină 
concordanță cu obiectivul european de 
autonomie strategică;

europene din industria apărării cu resurse 
de la bugetul UE nu va avea ca rezultat 
un sector european al apărării care să 
depășească ratele ridicate de ineficiență și 
dependența ridicată de exporturi și care 
să fie devotat, în principal, oferirii de 
asistență forțelor armate ale statelor 
membre pentru ca acestea să fie bine 
dotate în vederea viitoarelor operațiuni 
PSAC; subliniază că este necesar ca 
Comisia să se axeze pe o abordare 
normativă bazată pe transpunerea în 
practică a pachetului privind apărarea din 
2009 și a normelor suplimentare necesare 
pentru stabilirea parametrilor unei piețe 
europene a apărării eficiente și 
economicoase;

Or. en

Amendamentul 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 



PE643.151v01-00 42/114 AM\1192396RO.docx

RO

în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
consideră că succesul Fondului european 
de apărare va depinde de capacitatea sa de 
a încorpora caracteristicile specifice ale 
apărării statelor participante și de a garanta 
resurse bugetare suficiente, evitând, în 
același timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

Or. en

Amendamentul 371
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual 
al Fondului european de apărare; 
reamintește că acest instrument nu a fost 
încă definitiv aprobat, în aprilie 2019 fiind 
înregistrat doar acordul parțial și politic; 
subliniază importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 

46. invită Consiliul să adopte poziția 
Parlamentului European cu privire la 
articolul 5 din Regulamentul privind 
Fondul european de apărare; subliniază 
necesitatea finalizării FED fără 
întârziere; reamintește că acest instrument 
nu a fost încă definitiv aprobat, în aprilie 
2019 fiind înregistrat doar acordul parțial și 
politic; subliniază importanța menținerii 
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adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

poziției Parlamentului European cu privire 
la cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică și suveranitatea UE; solicită să 
se ia în considerare experiența inițială 
dobândită din punerea în aplicare a EDIDP, 
în special în ceea ce privește aplicarea 
derogărilor pentru entitățile eligibile, a 
proiectului-pilot și a Acțiunii pregătitoare a 
Uniunii privind cercetarea în materie de 
apărare; solicită statelor membre să se 
implice întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional, în măsura în care sunt clienții 
finali ai industriilor de apărare, pentru a 
se garanta că programele corespund 
nevoilor strategice ale PSAC și ale statelor 
membre; consideră că succesul Fondului 
european de apărare va depinde de 
capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

Or. fr

Amendamentul 372
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
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Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; invită 
Comisia Europeană să stabilească o 
legătură între țările terțe și deschiderea 
reciprocă a piețelor de arme; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a promova 
echipamente militare utilizabile și de a 
încorpora caracteristicile specifice ale 
apărării statelor participante și de a garanta 
resurse bugetare suficiente, evitând, în 
același timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 



AM\1192396RO.docx 45/114 PE643.151v01-00

RO

controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

Or. de

Amendamentul 373
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de 
sensibil și strategic al cercetării în 
domeniul apărării, atât pentru 
competitivitatea industrială, cât și pentru 
autonomia strategică a UE; solicită să se 
ia în considerare experiența inițială 
dobândită din punerea în aplicare a EDIDP, 
în special în ceea ce privește aplicarea 
derogărilor pentru entitățile eligibile, a 
proiectului-pilot și a Acțiunii pregătitoare a 
Uniunii privind cercetarea în materie de 
apărare; solicită statelor membre să se 
implice întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; solicită să se 
ia în considerare experiența inițială 
dobândită din punerea în aplicare a EDIDP, 
în special în ceea ce privește aplicarea 
derogărilor pentru entitățile eligibile, a 
proiectului-pilot și a Acțiunii pregătitoare a 
Uniunii privind cercetarea în materie de 
apărare; solicită statelor membre să se 
implice întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
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statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

Or. en

Amendamentul 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
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privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare bazate pe 
standardizarea și interoperabilitatea 
echipamentelor militare și armamentelor 
comune ale statelor membre ale UE; 
consideră că dezvoltarea industriei 
europene de apărare cu reglementarea 
accesului entităților controlate de terți la 
proiecte finanțate de Fond este în deplină 
concordanță cu obiectivul european de 
autonomie strategică;

Or. en

Amendamentul 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
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în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică și nu contravine intereselor în 
materie de securitate și apărare ale UE și 
ale statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 46
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică și nu contravine intereselor în 
materie de securitate și apărare ale UE și 
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ale statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 377
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 

46. subliniază caracterul încă virtual al 
Fondului european de apărare; reamintește 
că acest instrument nu a fost încă definitiv 
aprobat, în aprilie 2019 fiind înregistrat 
doar acordul parțial și politic; subliniază 
importanța menținerii poziției 
Parlamentului European cu privire la 
cuantumul fondului, deschiderea către 
țările terțe și instituirea unei politici 
adecvate privind proprietatea intelectuală 
în materie de securitate și apărare, pentru a 
proteja rezultatele cercetării; reamintește, 
în acest sens, caracterul extrem de sensibil 
și strategic al cercetării în domeniul 
apărării, atât pentru competitivitatea 
industrială, cât și pentru autonomia 
strategică a UE; solicită să se ia în 
considerare experiența inițială dobândită 
din punerea în aplicare a EDIDP, în special 
în ceea ce privește aplicarea derogărilor 
pentru entitățile eligibile, a proiectului-
pilot și a Acțiunii pregătitoare a Uniunii 
privind cercetarea în materie de apărare; 
solicită statelor membre să se implice 
întotdeauna pe deplin în procesul 
decizional pentru a se evita abuzurile 
birocratice și a se garanta că programele 
corespund nevoilor strategice ale PSAC și 
ale statelor membre; consideră că succesul 
Fondului european de apărare va depinde 
de capacitatea sa de a încorpora 
caracteristicile specifice ale apărării 
statelor participante și de a garanta resurse 
bugetare suficiente, evitând, în același 
timp, suprapunerea competențelor 
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industriale, efectele de excludere a 
investițiilor naționale în domeniul apărării 
și creșterea în complexitate a desfășurării 
programelor în cooperare; consideră că 
dezvoltarea industriei europene de apărare 
cu reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

industriale, lipsa finanțărilor în scopul 
completării investițiilor naționale în 
domeniul apărării și creșterea în 
complexitate a desfășurării programelor în 
cooperare; consideră că dezvoltarea 
industriei europene de apărare cu 
reglementarea accesului entităților 
controlate de terți la proiecte finanțate de 
Fond este în deplină concordanță cu 
obiectivul european de autonomie 
strategică;

Or. en

Amendamentul 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. speră că deciziile privind 
participarea unor părți terțe la proiectele 
PESCO nu vor pune în niciun caz sub 
semnul întrebării condițiile convenite în 
cadrul negocierilor privind FEA și EDIDP, 
având în vedere caracterul strict european 
al finanțării acestor programe;

47. speră că deciziile privind 
participarea unor părți terțe la proiectele 
PESCO nu vor pune în niciun caz sub 
semnul întrebării condițiile convenite în 
cadrul negocierilor privind FEA și EDIDP 
și că cooperarea cu Regatul Unit post-
Brexit și cu partenerii noștri transatlantici 
este încurajată, indiferent de caracterul 
finanțării acestor programe;

Or. en

Amendamentul 379
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. speră că deciziile privind 
participarea unor părți terțe la proiectele 
PESCO nu vor pune în niciun caz sub 

47. speră că deciziile privind 
participarea unor părți terțe la proiectele 
PESCO nu vor pune în niciun caz sub 
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semnul întrebării condițiile convenite în 
cadrul negocierilor privind FEA și EDIDP, 
având în vedere caracterul strict european 
al finanțării acestor programe;

semnul întrebării condițiile convenite în 
cadrul negocierilor privind FEA și EDIDP, 
având în vedere că finanțarea acestor 
programe evidențiază valoarea adăugată 
europeană;

Or. de

Amendamentul 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât 
și militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția 
de lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o dimensiune 
spațială, în care UE poate avea o valoare 
adăugată reală;

48. subliniază dimensiunea strategică a 
sectorului spațial pentru Europa, 
consideră că o politică ambițioasă în 
domeniul spațial poate contribui în mod 
eficient la îmbunătățirea PESA și 
subliniază necesitatea de a realiza 
progrese în dezvoltarea de noi capabilități 
și tehnologii spațiale atât cu aplicații 
civile, cât și militare, în special în 
domeniul comunicațiilor, al informațiilor, 
al supravegherii, al recunoașterii, al 
răspunsului în caz de dezastre și al 
controlului armelor, capabile să asigure 
autonomia strategică europeană; salută 
propunerea Comisiei de regulament de 
instituire a programului spațial al Uniunii 
și a Agenției Uniunii Europene pentru 
programul spațial, pentru a stimula poziția 
de lider a UE în domeniul spațial, ca parte 
a următorului CFM; sprijină propunerea 
Parlamentului European de a finanța 
acest program cu o sumă în valoare de 
până la 16,9 miliarde EUR; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
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de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini planificarea, misiunile și 
operațiunile PSAC cu imagini din satelit de 
înaltă rezoluție; subliniază necesitatea de a 
finanța, prin FED, proiecte industriale cu o 
dimensiune spațială, în care UE poate avea 
o valoare adăugată reală și poate deveni un 
actor esențial în cadrul noilor inițiative 
globale de explorare spațială;

Or. fr

Amendamentul 381
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o dimensiune 
spațială, în care UE poate avea o valoare 

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; este 
de părere că noile inițiative de securitate 
privind comunicarea guvernamentală 
prin satelit (GOVSATCOM) și 
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adăugată reală; cunoașterea situației spațiale (SSA) vor 
contribui semnificativ la obiectivele 
planului de acțiune privind apărarea 
europeană și la consolidarea autonomiei 
strategice a Uniunii; subliniază necesitatea 
de a finanța, prin FEA, proiecte industriale 
cu o dimensiune spațială, în care UE poate 
avea o valoare adăugată reală;

Or. en

Amendamentul 382
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât 
și militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o 
dimensiune spațială, în care UE poate 
avea o valoare adăugată reală;

48. recunoaște dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii; salută prezentarea propunerii 
Comisiei privind programul spațial în 
valoare de 16 miliarde EUR în următorul 
CFM pentru a stimula poziția de lider a UE 
în domeniul spațial; respinge însă orice 
militarizare a sectorului spațial; ia act de 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție;

Or. en
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Amendamentul 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea 
de tehnologii care au atât aplicații civile, 
cât și militare capabile să asigure 
autonomia strategică europeană; salută 
prezentarea propunerii Comisiei privind 
programul spațial în valoare de 16 miliarde 
EUR în următorul CFM pentru a stimula 
poziția de lider a UE în domeniul spațial; 
salută progresele realizate în privința 
serviciilor de sateliți ai UE (Galilleo, 
Copernicus, EGNOS); subliniază că este 
necesar ca UE să dispună de resurse 
satelitare adecvate în domeniul imaginilor 
spațiale, al colectării de informații, al 
comunicațiilor și al monitorizării spațiului, 
pentru a se bucura de autonomie 
decizională și operațională; consideră că 
serviciile spațiale ar trebui să fie complet 
operaționalizate, pentru a sprijini misiunile 
și operațiunile PSAC cu imagini din satelit 
de înaltă rezoluție; subliniază necesitatea 
de a finanța, prin FEA, proiecte industriale 
cu o dimensiune spațială, în care UE poate 
avea o valoare adăugată reală;

48. subliniază că Europa nu ar trebui 
să contribuie la militarizarea spațiului; ia 
act de prezentarea propunerii Comisiei 
privind programul spațial în valoare de 16 
miliarde EUR în următorul CFM pentru a 
stimula poziția de lider a UE în domeniul 
spațial; salută progresele realizate în 
privința serviciilor de sateliți ai UE 
(Galilleo, Copernicus, EGNOS); subliniază 
că este necesar ca UE să dispună de resurse 
satelitare adecvate în domeniul imaginilor 
spațiale, al colectării de informații, al 
comunicațiilor și al monitorizării spațiului, 
pentru a se bucura de autonomie 
decizională și operațională; consideră că 
serviciile spațiale ar trebui să fie complet 
operaționalizate, pentru a sprijini misiunile 
și operațiunile PSAC cu imagini din satelit 
de înaltă rezoluție; subliniază necesitatea 
de a finanța, prin FEA, proiecte industriale 
cu o dimensiune spațială, în care UE poate 
avea o valoare adăugată reală;

Or. en

Amendamentul 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 48
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o dimensiune 
spațială, în care UE poate avea o valoare 
adăugată reală;

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 
propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
subliniază că, pentru Uniunea 
Europeană, accesul autonom la spațiu 
este important; consideră că serviciile 
spațiale ar trebui să fie complet 
operaționalizate, pentru a sprijini misiunile 
și operațiunile PSAC cu imagini din satelit 
de înaltă rezoluție; subliniază necesitatea 
de a finanța, prin FEA, proiecte industriale 
cu o dimensiune spațială, în care UE poate 
avea o valoare adăugată reală;

Or. fr

Amendamentul 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să asigure autonomia 
strategică europeană; salută prezentarea 

48. subliniază dimensiunea strategică 
pentru Europa a sectorului spațial și 
necesitatea de a progresa în dezvoltarea de 
tehnologii care au atât aplicații civile, cât și 
militare capabile să sprijine operațiunile și 
obiectivele PSAC; salută prezentarea 
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propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o dimensiune 
spațială, în care UE poate avea o valoare 
adăugată reală;

propunerii Comisiei privind programul 
spațial în valoare de 16 miliarde EUR în 
următorul CFM pentru a stimula poziția de 
lider a UE în domeniul spațial; salută 
progresele realizate în privința serviciilor 
de sateliți ai UE (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); subliniază că este necesar ca UE 
să dispună de resurse satelitare adecvate în 
domeniul imaginilor spațiale, al colectării 
de informații, al comunicațiilor și al 
monitorizării spațiului, pentru a se bucura 
de autonomie decizională și operațională; 
consideră că serviciile spațiale ar trebui să 
fie complet operaționalizate, pentru a 
sprijini misiunile și operațiunile PSAC cu 
imagini din satelit de înaltă rezoluție; 
subliniază necesitatea de a finanța, prin 
FEA, proiecte industriale cu o dimensiune 
spațială, în care UE poate avea o valoare 
adăugată reală;

Or. en

Amendamentul 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 48 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. subliniază că comunicațiile prin 
satelit sunt elemente esențiale pentru 
apărare, securitate, ajutor umanitar, 
intervenția în situații de urgență și 
comunicații diplomatice, ca element-cheie 
pentru misiunile civile și operațiunile 
militare, în special în medii izolate, cu 
infrastructuri foarte mici sau fără 
infrastructuri; salută inițiativa în materie 
de telecomunicații guvernamentale prin 
satelit, Govsatcom, care va oferi statelor 
membre acces garantat la telecomunicații 
securizate prin satelit; reamintește că 
această inițiativă a fost recunoscută drept 
unul dintre elementele Strategiei globale 
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2016;

Or. fr

Amendamentul 387
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 48 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48a. solicită o analiză urgentă a 
posibilelor utilizări civile ale capacităților 
geospațiale ale Satcen; dincolo de 
securitate, capabilitățile satelitare ale UE 
ar trebui mobilizate pentru a sprijini 
activitățile UE și ale statelor membre 
legate de monitorizarea migrației, 
agricultură, silvicultură, căutarea de 
resurse naturale, securitatea la granițe, 
starea aisbergurilor și multe altele;

Or. en

Amendamentul 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 48 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48b. subliniază vulnerabilitatea 
infrastructurii spațiale la interferențe sau 
atacuri sau la o serie de alte amenințări, 
inclusiv coliziunile cu deșeuri spațiale sau 
alți sateliți; reafirmă importanța de a 
securiza infrastructurile și mijloacele de 
comunicare de importanță vitală, precum 
și dezvoltarea unor tehnologii reziliente; 
consideră că este necesar să se 
consolideze capacitățile de a face față 
amenințărilor emergente în domeniul 
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spațial și salută propunerea Comisiei din 
cadrul Programului spațial de consolidare 
a serviciilor existente de supraveghere și 
urmărire spațială (SST);

Or. fr

Amendamentul 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 48 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48c. subliniază că, în prezent, un 
număr din ce în ce mai mare de puteri au 
capabilități militare în spațiu; reamintește 
principiul neînarmării spațiului prevăzut 
de dreptul internațional; constată, cu 
toate acestea, că anumite puteri au 
întrerupt această viziune și au prezentat o 
propunere de lege de instituire a unei 
„armate a spațiului” (forța spațială), o 
forță armată completă specializată în 
mediul spațial și, în prezent, definesc 
spațiul ca fiind o zonă de conflict armat; 
consideră că Uniunea ar trebui să 
denunțe această tendință de înarmare a 
spațiului, precum și punerea în aplicare a 
logicii descurajării spațiale, vizând să 
afecteze grav activele spațiale ale părții 
adverse, considerând aceste fenomene 
drept o caracteristică a unei situații de 
instabilitate strategică;

Or. fr

Amendamentul 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 48 d (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

48d. consideră că viitoarea Direcție 
Generală pentru industria apărării și a 
spațiului din cadrul Comisiei ar trebui să 
analizeze sinergiile dintre programele 
spațiale europene și Planul de acțiune 
european în domeniul apărării din 
noiembrie 2016, pentru a asigura 
coerența globală în acest domeniu 
strategic;

Or. fr

Amendamentul 391
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu 
maritim sigur și deschis, care să permită 
libera circulație a mărfurilor și a 
persoanelor; remarcă faptul că 
majoritatea activelor strategice, a 
infrastructurilor și capacităților critice 
sunt sub controlul statelor membre și că 
disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru 
securitatea europeană; reafirmă rolul de 
furnizor global de securitate maritimă al 
UE și subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

eliminat

Or. en

Amendamentul 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay
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Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
care să permită supravegherea mai strictă 
atât a tranzitului de mărfuri, cât și a celui 
de persoane; remarcă faptul că majoritatea 
activelor strategice, a infrastructurilor și 
capacităților critice sunt sub controlul 
statelor membre și că disponibilitatea 
acestora de a întări cooperarea este crucială 
pentru securitatea europeană;

Or. fr

Amendamentul 393
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
subliniază că libertatea de navigație este 
esențială și nu poate fi subminată; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
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salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

Or. en

Amendamentul 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

49. este convins că statele membre au 
un interes vital în crearea unui mediu 
maritim sigur și deschis, care să permită 
libera circulație legală a mărfurilor și a 
persoanelor și să asigure stoparea 
circulației ilegale; remarcă faptul că 
majoritatea activelor strategice, a 
infrastructurilor și capacităților critice sunt 
sub controlul statelor membre și că 
disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru o securitate 
europeană cu adevărat incluzivă; 
reafirmă capacitatea Europei de a sprijini 
securitatea maritimă globală;

Or. en

Amendamentul 395
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE; salută 
în această privință adoptarea Planului de 
acțiune revizuit privind Strategia Uniunii 
Europene în materie de securitate maritimă 
în iunie 2018;

Or. en

Amendamentul 396
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor; 
remarcă faptul că majoritatea activelor 
strategice, a infrastructurilor și capacităților 
critice sunt sub controlul statelor membre 
și că disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor 
global de securitate maritimă al UE și 
subliniază importanța dezvoltării 
capabilităților militare și civile relevante; 
salută în această privință adoptarea 
Planului de acțiune revizuit privind 
Strategia Uniunii Europene în materie de 
securitate maritimă în iunie 2018;

49. este convins că Uniunea are un 
interes vital în crearea unui mediu maritim 
sigur și deschis, care să permită libera 
circulație a mărfurilor și a persoanelor 
punând totodată accentul pe 
dezescaladare; remarcă faptul că 
majoritatea activelor strategice, a 
infrastructurilor și capacităților critice sunt 
sub controlul statelor membre și că 
disponibilitatea acestora de a întări 
cooperarea este crucială pentru securitatea 
europeană; reafirmă rolul de furnizor de 
securitate maritimă al UE și subliniază 
importanța dezvoltării capabilităților 
militare și civile relevante; salută în această 
privință adoptarea Planului de acțiune 
revizuit privind Strategia Uniunii Europene 
în materie de securitate maritimă în iunie 
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2018;

Or. en

Amendamentul 397
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru; 
invită statele membre să își consolideze 
capacitățile și să încurajeze cooperarea 
pentru a împiedica actorii statali și 
nestatali din țări terțe să exercite 
intervenții ostile în procesul decizional al 
UE și al statelor membre;

Or. en

Amendamentul 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
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amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; sprijină decizia NATO de a include 
atacurile cibernetice la articolul 5; 
încurajează statele membre să îi urmeze 
exemplul, oferind asistență reciprocă în 
cazul unui atac cibernetic împotriva unui 
alt stat membru, dat fiind că 22 de state 
membre s-au angajat deja în mod similar 
față de aliații lor din NATO;

Or. en

Amendamentul 399
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru; 
reamintește că, dacă un stat membru este 
victimă a unui atac cibernetic, poate 
solicita activarea clauzelor UE de apărare 
reciprocă și solidaritate;

Or. en

Amendamentul 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent din partea atacurilor 
cibernetice, a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; subliniază că 
incidentele cibernetice conțin deseori un 
element transfrontalier și vizează, prin 
urmare, mai multe state membre ale UE; 
consideră că, dată fiind natura atacurilor 
cibernetice, această amenințare necesită un 
răspuns la nivelul UE; încurajează statele 
membre să ofere asistență reciprocă pentru 
a evita fragmentarea sectorului securității 
cibernetice;

Or. en

Amendamentul 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma migrației 
necontrolate, a terorismului islamist și, 
într-o oarecare măsură, a atacurilor 
cibernetice, precum și a infracțiunilor 
cibernetice; consideră că, dată fiind natura 
atacurilor cibernetice, această amenințare 
necesită un răspuns la nivelul UE; 
încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
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Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE, inclusiv capacități comune de sprijin 
analitic; încurajează statele membre să 
ofere asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 403
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic din partea unor 
actori statali și nestatali; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție



PE643.151v01-00 68/114 AM\1192396RO.docx

RO

Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, precum și a infracțiunilor și a 
terorismului cibernetic; consideră că, dată 
fiind natura atacurilor cibernetice, această 
amenințare necesită un răspuns la nivelul 
UE; încurajează statele membre să ofere 
asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

50. consideră că UE și statele sale 
membre se confruntă cu o amenințare fără 
precedent sub forma unor atacuri 
cibernetice, a campaniilor de 
dezinformare și a terorismului; consideră 
că, dată fiind natura atacurilor cibernetice, 
această amenințare necesită un răspuns la 
nivelul UE; încurajează statele membre să 
ofere asistență reciprocă în cazul unui atac 
cibernetic împotriva unui alt stat membru;

Or. en

Amendamentul 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 50 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. consideră că este esențial ca UE și 
NATO să continue să intensifice schimbul 
de informații pentru a permite 
identificarea formală a originii atacurilor 
cibernetice și, prin urmare, pentru a 
permite aplicarea de sancțiuni restrictive 
celor care sunt responsabili de atacurile 
cibernetice; consideră că este necesar să 
se continue interacțiunea activă dintre UE 
și NATO, prin participarea la exercițiile 
cibernetice și la sesiuni de instrucție 
comune și prin menținerea interacțiunii 
active în domeniul securității cibernetice 
și al apărării;

Or. en

Amendamentul 406
Radosław Sikorski
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Propunere de rezoluție
Punctul 50 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50a. solicită o sursă stabilă de finanțare 
pentru Divizia de comunicare strategică a 
SEAE, cu alocări substanțiale pentru 
divizia East StratCom;

Or. en

Amendamentul 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 50 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50b. îndeamnă SEAE și Consiliul să își 
intensifice eforturile în curs pentru a 
îmbunătăți securitatea cibernetică, în 
special pentru misiunile PSAC, inter alia 
prin luarea de măsuri la nivelul UE și al 
statelor membre pentru a atenua 
amenințările la adresa PSAC, de exemplu 
construind reziliența prin educație, 
formare și exerciții și prin simplificarea 
peisajului educației și formării în 
domeniul apărării cibernetice la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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51. salută eforturile de întărire a 
capacității UE de a face față așa-ziselor 
amenințări hibride, care sunt combinații de 
poziții ambigue, presiuni directe și 
indirecte și asocieri de capacități militare și 
nemilitare și care fac parte dintr-un 
continuum între provocările interne și 
externe ale UE în materie de securitate; ia 
act de discuțiile privind declanșarea 
clauzei de asistență reciprocă privind 
amenințările hibride, pentru permite 
Uniunii Europene să ofere un răspuns 
comun eficace;

51. salută eforturile de întărire a 
capacității UE de a face față așa-ziselor 
amenințări hibride, care sunt combinații de 
poziții ambigue, presiuni directe și 
indirecte și asocieri de capacități militare și 
nemilitare și care fac parte dintr-un 
continuum între provocările interne și 
externe ale UE în materie de securitate;

Or. en

Amendamentul 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. salută eforturile de întărire a 
capacității UE de a face față așa-ziselor 
amenințări hibride, care sunt combinații de 
poziții ambigue, presiuni directe și 
indirecte și asocieri de capacități militare și 
nemilitare și care fac parte dintr-un 
continuum între provocările interne și 
externe ale UE în materie de securitate; ia 
act de discuțiile privind declanșarea clauzei 
de asistență reciprocă privind amenințările 
hibride, pentru permite Uniunii Europene 
să ofere un răspuns comun eficace;

51. salută eforturile de întărire a 
capacității statelor membre de a face față 
așa-ziselor amenințări hibride, care sunt 
combinații de poziții ambigue, presiuni 
directe și indirecte și asocieri de capacități 
militare și nemilitare și care fac parte dintr-
un continuum între provocările interne și 
externe ale UE în materie de securitate; ia 
act de discuțiile privind declanșarea clauzei 
de asistență reciprocă privind amenințările 
hibride, pentru permite Uniunii Europene 
să ofere un răspuns comun eficace;

Or. fr

Amendamentul 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 51 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

51a. recunoaște importanța crescândă a 
capacităților cibernetice și automatizate 
de colectare a informațiilor, subliniază că 
acestea reprezintă amenințări pentru toate 
statele membre și pentru toate instituțiile 
UE, îndeamnă toate instituțiile UE și toate 
statele membre să continue să își 
îmbunătățească tehnologiile cibernetice și 
automatizate și încurajează o și mai bună 
cooperare în domeniul acestor progrese 
tehnologice;

Or. en

Amendamentul 411
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală); solicită promovarea unei 
strategii comune pentru IA care să poată 
consolida capacitățile tehnologice și 
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industriale ale UE, dar să asigure totodată 
standarde etice și juridice adecvate pentru 
a garanta utilizarea sa în siguranță, în 
special din perspectiva riscurilor 
potențiale ale sistemelor de arme 
autonome letale și a consecințelor pentru 
drepturilor omului și pentru demnitatea 
umană;

Or. en

Amendamentul 412
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea capacității 
de acțiune europene în domeniul 
capabilităților și în cel operațional; invită 
UE să sprijine investițiile sale în acest 
domeniu și în special în tehnologiile 
disruptive, prin intermediul instrumentelor 
existente (Fondul european de apărare, 
Consiliul european pentru inovare, viitorul 
program Orizont Europa, programul 
Europa digitală), respectând, în același 
timp, poziția Parlamentului din 12 
septembrie 2018 referitoare la sistemele 
de arme autonome letale și acordul 
convenit cu Consiliul și Comisia în 
contextul FEA;

Or. en
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Amendamentul 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) și al 
învățării automate în apărarea europeană; 
remarcă mai ales numeroasele aplicații 
militare care derivă din IA care permit 
gestionarea și stimularea mediului 
operațional, sprijinirea procesului 
decizional, detectarea amenințărilor și 
prelucrarea informațiilor colectate; 
subliniază că dezvoltarea unei IA de 
încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
îndeplinirii obiectivelor operaționale; 
invită UE să sprijine investițiile sale în 
acest domeniu și în special în tehnologiile 
disruptive, prin intermediul instrumentelor 
existente (Fondul european de apărare, 
Consiliul european pentru inovare, viitorul 
program Orizont Europa, programul 
Europa digitală); încurajează cooperarea 
transatlantică în acest spațiu, pentru a 
asigura că parteneriatele pentru 
dezvoltare și aplicațiile sunt folosite 
pentru a maximiza valoarea adăugată a 
operațiunilor și angajamentelor comune;

Or. en

Amendamentul 414
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; reamintește, cu toate acestea, 
necesitatea reglementării în acest 
domeniu și cea de a evalua dimensiunea 
etică în discuția privind inteligența 
artificială; invită UE să sprijine investițiile 
sale în acest domeniu și în special în 
tehnologiile disruptive, prin intermediul 
instrumentelor existente (Fondul european 
de apărare, Consiliul european pentru 
inovare, viitorul program Orizont Europa, 
programul Europa digitală);

Or. it

Amendamentul 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
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indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală); invită UE să participe activ la 
reglementarea globală a sistemelor de 
arme autonome letale;

Or. fr

Amendamentul 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită statele membre să 
coopereze în acest sens și UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);
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Or. fr

Amendamentul 417
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine 
investițiile sale în acest domeniu și în 
special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

52. recunoaște locul din ce în ce mai 
mare al inteligenței artificiale (IA) în 
apărarea europeană; remarcă mai ales 
numeroasele aplicații militare care derivă 
din IA care permit gestionarea și 
stimularea mediului operațional, sprijinirea 
procesului decizional, detectarea 
amenințărilor și prelucrarea informațiilor 
colectate; subliniază că dezvoltarea unei IA 
de încredere în domeniul apărării este 
indispensabilă pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; invită UE să sprijine și să 
majoreze investițiile sale în acest domeniu 
și în special în tehnologiile disruptive, prin 
intermediul instrumentelor existente 
(Fondul european de apărare, Consiliul 
european pentru inovare, viitorul program 
Orizont Europa, programul Europa 
digitală);

Or. en

Amendamentul 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. observă că tehnologiile emergente, 
inclusiv IA, care sunt utilizate în sistemele 
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de armament trebuie dezvoltate și aplicate 
conform principiilor inovației 
responsabile și principiilor etice, cum ar fi 
răspunderea și respectarea legislației 
internaționale; având în vedere conceptul 
extrem de controversat al sistemelor de 
arme complet autonome, UE trebuie să 
exploreze posibilitățile oferite de IA și să 
garanteze, în același timp, respectarea 
deplină a drepturilor omului și a 
legislației internaționale;

Or. en

Amendamentul 419
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. observă că, potrivit Raportului 
Europol privind situația și tendințele 
terorismului în UE din 2019, în 2018 s-a 
observat o creștere generală a 
propagandei teroriste, a cursurilor de 
instruire și a amenințărilor CBRN, iar 
bariera care împiedica dobândirea de 
cunoștințe despre armele CBRN a slăbit; 
subliniază, în acest sens, necesitatea 
îmbunătățirii securității CBRN în 
Europa;

Or. en

Amendamentul 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. recunoaște noile capacități care 
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vor deschide noi oportunități pentru 
unitățile aflate în teatrele de operații să 
colaboreze într-un spațiu digital imersiv și 
să fie protejate aproape în timp real, în 
special atunci când tehnologia 5G este 
combinată cu alte inovații cum ar fi 
cloudul destinat apărării și sistemele de 
apărare hipersonice;

Or. en

Amendamentul 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 52 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52a. subliniază importanța obținerii 
unor capacități de calcul cuantic și 
subliniază necesitatea consolidării 
cooperării între UE și SUA în acest 
domeniu pentru a se asigura că calculul 
cuantic este realizat în primul rând în 
rândul partenerilor care au relații pozitive 
și obiective de sprijin reciproc;

Or. en

Amendamentul 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 52 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52b. subliniază că, deoarece riscul 
proliferării și utilizării armelor chimice 
reprezintă o amenințare gravă la adresa 
păcii și securității internaționale, UE 
trebuie să-și ofere în continuare sprijinul 
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puternic și consecvent Organizației pentru 
Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) la 
implementarea mandatului acesteia, din 
punct de vedere politic și financiar, și 
trebuie să își îmbunătățească reziliența în 
fața amenințărilor chimice, biologice, 
radiologice și nucleare;

Or. en

Amendamentul 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 53 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53a. subliniază necesitatea de a aplica o 
perspectivă de gen în acțiunea PSAC a 
UE, având în vedere rolul pe care îl joacă 
femeile în procesele de stabilizare după 
război, post conflict și de consolidare a 
păcii; evidențiază necesitatea de a aborda 
violența de gen ca instrument de război în 
regiunile de conflict; subliniază că 
femeile sunt afectate negativ de război în 
mai mare măsură decât bărbații; invită 
UE și partenerii internaționali ai acesteia 
să implice femeile în mod activ în 
procesele de pace și stabilizare, precum și 
să abordeze necesitățile specifice ale 
acestora în materie de securitate;

Or. en

Amendamentul 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 53 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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53a. constată importanța crescândă a 
securității spațiale și sateliților, subliniază 
importanța Centrului Satelitar al Uniunii 
Europene și însărcinează agenția să 
analizeze și să prezinte un raport privind 
siguranța și/sau vulnerabilitățile 
sateliților UE și ai statelor membre în fața 
deșeurilor spațiale, atacurilor cibernetice 
și atacurilor directe cu rachete;

Or. en

Amendamentul 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională, recunoscând că acest lucru 
trebuie să asigure complementaritatea cu 
misiunile și operațiunilor NATO și ONU;

Or. en

Amendamentul 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie cu 
parteneri ori de câte ori este posibil sau 
independent atunci când este necesar, 
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folosind la maximum cadrele de cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

Or. en

Amendamentul 427
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul UE de a 
deveni un actor de securitate eficace și 
credibil se bazează pe capacitatea 
europenilor de a acționa pentru a-și apăra 
valorile universale, principiile, regulile și 
interesele, fie independent, fie prin 
cooperare instituțională (NATO, ONU);

Or. en

Amendamentul 428
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie preferabil prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

Or. en

Amendamentul 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg
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Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, OSCE, ONU);

Or. en

Amendamentul 430
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, OSCE, ONU);

Or. en

Amendamentul 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie cu 
parteneri (ONU, NATO);
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instituțională (NATO, ONU);

Or. en

Amendamentul 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
instituțională (NATO, ONU);

54. subliniază că obiectivul unei 
autonomii strategice europene se bazează 
pe capacitatea europenilor de a acționa 
pentru a-și apăra interesele, fie 
independent, fie prin cooperare 
interstatală;

Or. fr

Amendamentul 433
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

55. consideră că multilateralismul este 
o valoare esențială pentru securitate și 
apărare și subliniază că UE va deveni un 
actor de securitate eficace și credibil doar 
dacă acțiunile sale se bazează pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

55. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE, cel mai important 
cu NATO; salută, de asemenea, 
contribuțiile partenerilor PSAC la 
misiunile și operațiunile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 435
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 55

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

55. consideră că ambiția strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 55
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

55. consideră că autonomia strategică 
europeană trebuie să se bazeze pe o 
cooperare durabilă și pe parteneriate 
strategice cu țări și organizații care 
împărtășesc valorile UE; salută, de 
asemenea, contribuțiile partenerilor PSAC 
la misiunile și operațiunile Uniunii;

55. consideră că acțiunile europene 
trebuie să se bazeze pe o cooperare 
durabilă și pe parteneriate strategice cu țări 
și organizații care împărtășesc valorile UE; 
salută, de asemenea, contribuțiile 
partenerilor PSAC la misiunile și 
operațiunile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 55 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55a. subliniază că parteneriatele și 
cooperarea cu țările și organizațiile care 
împărtășesc valorile UE contribuie la o 
PSAC mai eficientă; salută contribuțiile 
partenerilor PSAC la misiunile și 
operațiunile în curs ale UE care 
contribuie la întărirea păcii, a securității 
și stabilității regionale;

Or. en

Amendamentul 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 55 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

55a. ia act de și salută prezența militară 
continuă a SUA în Europa și salută 
majorarea cu 1,75 miliarde USD a 
bugetului pentru Inițiativa europeană de 
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descurajare, care se ridică la 6,531 
miliarde USD pentru 2019;

Or. en

Amendamentul 439
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. consideră că este esențial să se 
mențină o cooperare puternică, strânsă și 
privilegiată în materie de apărare și 
securitate între UE și Regatul Unit după 
Brexit; subliniază că activitatea desfășurată 
în cooperare cu Regatul Unit va permite 
Uniunii să dispună de capacități de cel mai 
înalt nivel în domeniul capabilităților și în 
cel operațional; consideră că este exclus să 
se aibă în vedere cooperarea în domeniul 
apărării excluzând în mod sistematic Marea 
Britanie; propune încheierea unui tratat de 
apărare și de securitate cu Regatul Unit, 
care să îi permită acestuia să participe, cât 
mai mult posibil, la instrumentele UE;

56. subliniază că UE și Regatul Unit 
vor împărtăși în continuare același mediu 
strategic și aceleași amenințări la adresa 
păcii și securității lor după Brexit și 
consideră că este esențial să se mențină o 
cooperare puternică, strânsă și privilegiată 
în materie de apărare și securitate între UE 
și Regatul Unit după Brexit; subliniază că 
activitatea desfășurată în cooperare cu 
Regatul Unit va permite Uniunii să dispună 
de capacități de cel mai înalt nivel în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; consideră că este exclus să se 
aibă în vedere cooperarea în domeniul 
apărării excluzând în mod sistematic Marea 
Britanie; propune încheierea unui tratat de 
apărare și de securitate cu Regatul Unit, 
care să îi permită acestuia să participe, cât 
mai mult posibil, la instrumentele UE;

Or. en

Amendamentul 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. consideră că este esențial să se 
mențină o cooperare puternică, strânsă și 

56. consideră că este esențial să se 
mențină o cooperare puternică, strânsă și 
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privilegiată în materie de apărare și 
securitate între UE și Regatul Unit după 
Brexit; subliniază că activitatea 
desfășurată în cooperare cu Regatul Unit 
va permite Uniunii să dispună de 
capacități de cel mai înalt nivel în 
domeniul capabilităților și în cel 
operațional; consideră că este exclus să se 
aibă în vedere cooperarea în domeniul 
apărării excluzând în mod sistematic Marea 
Britanie; propune încheierea unui tratat de 
apărare și de securitate cu Regatul Unit, 
care să îi permită acestuia să participe, cât 
mai mult posibil, la instrumentele UE;

privilegiată în materie de apărare și 
securitate între UE și Regatul Unit după 
Brexit; subliniază că Regatul Unit este 
puterea militară din UE cea mai capabilă 
și mai angajată; consideră că este exclus 
să se aibă în vedere cooperarea în domeniul 
apărării excluzând în mod sistematic Marea 
Britanie; propune încheierea unui acord de 
apărare și de securitate cu Regatul Unit, 
care să îi permită acestuia să participe la 
misiunile UE, după caz, garantând 
comanda forțelor sale proprii în toate 
operațiile PSAC și asigurând o relație 
ambițioasă cu AEA, dincolo de cea a altor 
țări terțe;

Or. en

Amendamentul 441
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia; 
consideră că noua declarație UE-NATO 
semnată în 2018 deschide o nouă eră a 
parteneriatului lor și salută domeniile 
adiționale de cooperare, cum ar fi 
mobilitatea militară, combaterea 
terorismului, consolidarea rezilienței la 
riscurile conexe CBRN și promovarea 
femeilor și a unei agende a păcii;

Or. en
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Amendamentul 442
Claudiu Manda

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia; salută 
cooperarea UE-NATO prin exercițiul 
Defender Europe 20 și îl consideră o 
oportunitate reală de a testa capacitatea 
Europei de a răspunde la un act de 
agresiune, dar și de a examina evoluțiile 
și îmbunătățirile la nivelul trecerii 
frontierelor și al mobilității militare;

Or. en

Amendamentul 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
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dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

dintre UE și NATO trebuie să contribuie la 
consolidarea reciprocă și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia și ar 
trebui să continue să se desfășoare cu 
respectarea deplină a principiilor 
incluziunii, reciprocității și autonomiei 
decizionale a ambelor organizații;

Or. en

Amendamentul 444
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia; solicită 
o coordonare suficientă între toate statele 
membre NATO, în special atunci când 
sunt în joc interese comune sau europene;

Or. en

Amendamentul 445
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
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recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa;

Or. en

Amendamentul 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia; afirmă 
că nu toate statele membre ale UE sunt 
membre NATO;

Or. en

Amendamentul 447
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea teritorială colectivă, așa 
cum este recunoscut explicit în Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
este convins că parteneriatul UE-NATO 
este esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

Or. en

Amendamentul 448
Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul strategic UE-
NATO este esențial pentru a face față 
sfidărilor de securitate cu care se confruntă 
Europa și vecinătatea sa; consideră că 
cooperarea dintre UE și NATO trebuie să 
fie complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

Or. en

Amendamentul 449
Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 57. reamintește rolul fundamental al 
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NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să contribuie la 
consolidarea reciprocă și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

Or. en

Amendamentul 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. reamintește rolul fundamental al 
NATO în apărarea colectivă, așa cum este 
recunoscut explicit în Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene; este 
convins că parteneriatul UE-NATO este 
esențial pentru a face față sfidărilor de 
securitate cu care se confruntă Europa și 
vecinătatea sa; consideră că cooperarea 
dintre UE și NATO trebuie să fie 
complementară și să respecte 
particularitățile și rolurile fiecăreia;

57. consideră că o adevărată politică 
de independență a Europei necesită o 
ieșire din NATO pentru statele semnatare 
ale Tratatului de la Washington; solicită 
crearea unei alianțe a națiunilor 
europene, care să garanteze securitatea 
continentului și independența diplomatică 
și strategică a membrilor săi; solicită un 
parteneriat strategic cu Rusia și Statele 
Unite, bazat pe apărarea intereselor 
comune ale națiunilor europene;

Or. fr

Amendamentul 451
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. este preocupat de lipsa de 
solidaritate și de tensiunile tot mai mari 
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între membrii NATO, deoarece acțiunile 
unora subminează securitatea altora; 
pune sub semnul întrebării angajamentul 
conducerii SUA față de arhitectura 
transatlantică de securitate comună; 
observă că un membru NATO cooperează 
cu Rusia pentru a-i dezarma pe aliații 
noștri în războiul împotriva ISIS din 
Siria; face apel la statele membre să 
compenseze apariția intereselor 
divergente și să mențină unitatea NATO;

Or. en

Amendamentul 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57a. salută dialogul politic recent 
intensificat, în locații formale și 
informale, dintre UE și NATO, care 
rămâne un instrument esențial pentru 
consolidarea încrederii reciproce și a 
sensibilizării parlamentare și pentru 
înțelegerea de către aliații din cadrul 
NATO și de către statele membre ale UE a 
problemelor-cheie care afectează 
securitatea zonei euroatlantice;

Or. en

Amendamentul 453
Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. remarcă importanța parteneriatului 
UE-ONU pentru soluționarea conflictelor 

58. remarcă importanța parteneriatului 
UE-ONU pentru soluționarea conflictelor 
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internaționale și activitățile de consolidare 
a păcii; invită ambele organizații să își 
coordoneze și mai mult eforturile în 
domeniile în care desfășoară misiuni civile 
și militare importante, pentru a evita 
duplicarea și a optimiza sinergiile;

internaționale în cadrul formatelor de 
negociere existente convenite pe baza 
normelor și principiilor dreptului 
internațional, Cartei ONU și Actului final 
de la Helsinki al OSCE din 1975 și 
activitățile de consolidare a păcii; invită 
ambele organizații să își coordoneze și mai 
mult eforturile în domeniile în care 
desfășoară misiuni civile și militare 
importante, pentru a evita duplicarea și a 
optimiza sinergiile;

Or. en

Amendamentul 454
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. remarcă importanța parteneriatului 
UE-ONU pentru soluționarea conflictelor 
internaționale și activitățile de consolidare 
a păcii; invită ambele organizații să își 
coordoneze și mai mult eforturile în 
domeniile în care desfășoară misiuni civile 
și militare importante, pentru a evita 
duplicarea și a optimiza sinergiile;

58. remarcă importanța parteneriatului 
UE-ONU pentru soluționarea conflictelor 
internaționale și activitățile de consolidare 
a păcii; invită ambele organizații să își 
coordoneze și mai mult eforturile în 
domeniile în care desfășoară misiuni civile 
și militare importante, pentru a evita 
duplicarea și a optimiza sinergiile; 
îndeamnă statele membre să contribuie 
mai mult la acțiunile ONU de menținere a 
păcii și face apel la instituțiile UE să ofere 
asistență în acest sens;

Or. en

Amendamentul 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 59
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special Uniunea Africană și OSCE; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe din regiunea sa, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale;

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special Uniunea Africană și OSCE; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe din regiunea sa, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale; 
consideră, de asemenea, că un mediu 
stabil și pașnic în țările învecinate ale 
Uniunii este esențial pentru stabilizarea 
regiunii, protejarea locuitorilor, 
menținerea păcii și prevenirea 
conflictelor; constată cu regret că 
Consiliul European nu a reușit să 
avanseze în ceea ce privește extinderea 
Uniunii în Balcanii de Vest, îndeosebi 
deschiderea negocierilor de aderare cu 
Macedonia de Nord și cu Albania; 
îndeamnă statele membre, Consiliul și 
Comisia Europeană să mențină o relație 
puternică cu țările din Balcanii de Vest, 
acționând pe baza angajamentelor 
anterioare ale UE în ceea ce privește 
perspectiva lor europeană, sprijinindu-le 
reformele care vizează îndeplinirea 
criteriilor de la Copenhaga pentru 
aderarea la UE; garantarea că fiecare 
țară este evaluată în funcție de progresul 
său real în raport cu aceste cerințe; 
menținând un cadru credibil pentru 
extindere; și aprofundând și mai mult 
integrarea din regiune pentru a asigura 
dezvoltarea stabilă și panică a Balcanilor 
de Vest ca partener strategic al Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 456
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 59
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special Uniunea Africană și OSCE; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe din regiunea sa, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale;

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special Uniunea Africană și OSCE; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe care îi împărtășesc valorile și 
prioritățile strategice, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale;

Or. fr

Amendamentul 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special Uniunea Africană și OSCE; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe din regiunea sa, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale;

59. subliniază importanța cooperării 
dintre UE și alte instituții internaționale, în 
special OSCE și Uniunea Africană; 
consideră că UE ar trebui, de asemenea, să 
intensifice dialogul și cooperarea cu țările 
terțe din regiunea sa, precum și cu 
organizațiile regionale și subregionale;

Or. en

Amendamentul 458
Joachim Schuster

Propunere de rezoluție
Punctul 59 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59a. consideră că, dat fiind numărul tot 
mai mare de conflicte cu Rusia, este 
necesară o nouă politică de destindere în 
Europa care să țină cont de nevoile de 
securitate ale statelor membre din Europa 
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de Est, ale țărilor partenere din Est și de 
percepția Rusiei asupra amenințării; 
solicită, prin urmare, un rol mai puternic 
pentru OSCE ca umbrelă pentru dialogul 
dintre NATO și Organizația Tratatului de 
Securitate Colectivă (CSTO) pe tema unei 
noi cooperări și arhitecturi de securitate 
în Europa, precum și o cooperare 
economică între UE și Uniunea 
Economică Eurasiatică (UEE); solicită, 
de asemenea, un dialog consolidat la 
nivelul ONU, în special pentru a încuraja 
China și alte state să intensifice controlul 
armelor și dezarmarea nucleară și 
convențională globală și neproliferarea 
armelor;

Or. en

Amendamentul 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea 
și parteneriatele instituționale, 
combinarea diferitelor forme flexibile, 
multivalente, deschise și operaționale, 
ambițioase și exigente, atât în interiorul, 
cât și în afara structurilor UE, NATO și 
ONU, ceea ce ar putea facilita 
angajamentele comune în cadrul 
operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi 
Inițiativa europeană de intervenție, 
cooperarea nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi 
Inițiativa europeană de intervenție, 
cooperarea nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE;

Or. en

Amendamentul 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
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putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi Inițiativa 
europeană de intervenție, cooperarea 
nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia operațională a UE; subliniază, 
în această privință, că exemplele de 
cooperare, cum ar fi Inițiativa europeană de 
intervenție, cooperarea nordică în domeniul 
apărării (NORDEFCO), forța 
expediționară comună și integrarea 
crescândă a forțelor armate din Germania 
și Țările de Jos se înscriu în această logică 
a intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi Inițiativa 
europeană de intervenție, cooperarea 
nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
obiectivele operaționale ale UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi Inițiativa 
europeană de intervenție, cooperarea 
nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO), Grupul Vișegrad 4 și 
integrarea crescândă a forțelor armate din 
Germania și Țările de Jos se înscriu în 
această logică a intensificării cooperării 
militare dintre statele membre;

Or. en

Amendamentul 463
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 
exemplele de cooperare, cum ar fi Inițiativa 
europeană de intervenție, cooperarea 
nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO, OSCE și ONU, 
ceea ce ar putea facilita angajamentele 
comune în cadrul operațiunilor, 
consolidând astfel autonomia strategică 
operațională a UE; subliniază, în această 
privință, că exemplele de cooperare, cum 
ar fi Inițiativa europeană de intervenție, 
cooperarea nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 464
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 60

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
autonomia strategică operațională a UE; 
subliniază, în această privință, că 

60. sprijină, în paralel cu cooperarea și 
parteneriatele instituționale, combinarea 
diferitelor forme flexibile, multivalente, 
deschise și operaționale, ambițioase și 
exigente, atât în interiorul, cât și în afara 
structurilor UE, NATO și ONU, ceea ce ar 
putea facilita angajamentele comune în 
cadrul operațiunilor, consolidând astfel 
PESC și PSAC; subliniază, în această 
privință, că exemplele de cooperare, cum 
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exemplele de cooperare, cum ar fi Inițiativa 
europeană de intervenție, cooperarea 
nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

ar fi Inițiativa europeană de intervenție, 
cooperarea nordică în domeniul apărării 
(NORDEFCO) și integrarea crescândă a 
forțelor armate din Germania și Țările de 
Jos se înscriu în această logică a 
intensificării cooperării militare dintre 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. pentru a face față amenințării de 
proliferare nucleară, subliniază 
importanța negocierilor multilaterale 
dintre Uniunea Europeană și părțile 
implicate; îndeamnă la respectarea 
tratatelor nucleare, la acordarea 
sprijinului pentru încheierea unui noi 
tratat care să înlocuiască Tratatul INF 
(Tratatul privind forțele nucleare cu rază 
medie de acțiune) și la reînnoirea 
Tratatului de neproliferare (NPT) în 
2020;

Or. en

Amendamentul 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 60 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60a. recunoaște că stabilitatea politică 
și economică, alături de capacitățile și 
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cooperarea militară în Africa 
subsahariană, sunt esențiale pentru a 
frâna intensificarea activității jihadiștilor 
și crizele de migrație și a combate 
răspândirea și influența extremismului;

Or. en

Amendamentul 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 60 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60b. recunoaște și sprijină Misiunea 
UE de asistență la frontieră (EUBAM) în 
Libia, care a oferit asistență în tranziția 
către democrație și formează, consiliază și 
dezvoltă securitatea terestră, maritimă și 
aeriană la granițele Libiei;

Or. en

Amendamentul 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 60 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60c. solicită UE să își respecte 
angajamentele asumate în cadrul celui de 
Al patrulea summit UE-Africa de a 
sprijini stabilitatea economică și politică 
și de a sprijini în continuare capacitățile 
Forței africane de intervenție rapidă;

Or. en
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Amendamentul 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 60 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60d. recomandă statelor membre să 
adopte sisteme de arme și muniții 
conforme cu standardele NATO, pentru a 
menține interoperabilitatea între aliați;

Or. en

Amendamentul 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 60 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60e. încurajează statele membre să 
continue cooperarea cu UA și să-și 
îndeplinească în continuare 
angajamentele deja asumate;

Or. en

Amendamentul 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Propunere de rezoluție
Punctul 60 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60f. încurajează statele membre să 
colaboreze în continuare cu țările ASEAN 
în ceea ce privește toate aspectele deja 
convenite și subliniază necesitatea de a 
coopera în ceea ce privește chestiunile 
economice și combaterea terorismului;
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Or. en

Amendamentul 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 60 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

60g. recunoaște valoarea politică, 
economică, de mediu, de securitate și 
strategică tot mai mare a Cercului Polar 
și îndeamnă statele membre să continue 
cooperarea cu Consiliul Arcticii în ceea 
ce privește toate chestiunile de interes 
pentru UE și să redacteze o strategie 
cuprinzătoare pentru această regiune;

Or. en

Amendamentul 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia 
Europeană, în responsabilitatea 
comisarului desemnat pentru piața 
internă; remarcă faptul că această nouă 
direcție generală ar trebui să fie 
responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor 
membre în domeniul apărării europene, 
contribuind astfel la consolidarea 
autonomiei strategice europene; ia act de 
cele cinci sarcini principale ale sale 

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; inclusiv 
instituirea unei apărări comune în viitorul 
apropiat, după cum se preconizează la 
articolul 42 alineatul (2) din TUE; este de 
părere că Conferința privind viitorul 
Europei va trebui să reflecteze asupra 
apărării europene, răspunzând în mod 
adecvat evoluțiilor din mediul strategic al 
UE, luând inclusiv în considerare unele 
amendamente la tratate;
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(punerea în aplicare și controlul FEA, 
crearea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a 
planului de acțiune privind mobilitatea 
militară, consolidarea unei industrii 
spațiale puternice și inovatoare, punerea 
în aplicare a viitorului program spațial), 
dar invită Comisia să detalieze mai mult 
forma noii direcții generale; se întreabă 
cum se va articula aceasta cu alte 
structuri active în domeniul politicii de 
apărare și cu alte responsabilități (AEA, 
SEAE etc.);

Or. en

Amendamentul 474
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
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direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.), pentru 
a maximiza eficiența utilizării resurselor 
disponibile și a asigura o cooperare 
eficace;

Or. en

Amendamentul 475
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei 
strategice europene; ia act de cele cinci 
sarcini principale ale sale (punerea în 
aplicare și controlul FEA, crearea unei 
piețe europene a echipamentelor de apărare 
deschise și competitive, punerea în aplicare 
a planului de acțiune privind mobilitatea 
militară, consolidarea unei industrii 
spațiale puternice și inovatoare, punerea în 
aplicare a viitorului program spațial), dar 
invită Comisia să detalieze mai mult forma 
noii direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene; ia act de 
cele cinci sarcini principale ale sale 
(punerea în aplicare și controlul FEA, 
crearea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.) și ce 
inițiative va întreprinde pentru a aplica 
pachetul legislativ privind apărarea din 
2009 și alte aspecte normative ale unei 
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piețe europene a apărării și a unui control 
al exportului de arme emergente;

Or. en

Amendamentul 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în 
domeniul apărării europene deschid calea 
unor schimbări structurale importante; ia 
act de anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

61. se opune creării unei direcții 
generale „Apărare și spațiu” în Comisia 
Europeană, în responsabilitatea 
comisarului desemnat pentru piața internă; 
remarcă faptul că această nouă direcție 
generală ar trebui să fie responsabilă de 
sprijinirea, coordonarea sau completarea 
acțiunilor statelor membre în domeniul 
apărării europene, contribuind astfel la 
consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. fr

Amendamentul 477
Kris Peeters
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Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; salută 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; încurajează Comisia să 
prezinte un plan care va stabili cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. en

Amendamentul 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene se reflectă în schimbări 
structurale; ia act de anunțul creării unei 
direcții generale „Apărare și spațiu” în 
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„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, 
contribuind astfel la consolidarea 
autonomiei strategice europene; ia act de 
cele cinci sarcini principale ale sale 
(punerea în aplicare și controlul FEA, 
crearea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Comisia Europeană, în responsabilitatea 
comisarului desemnat pentru piața internă; 
remarcă faptul că această nouă direcție 
generală ar trebui să fie responsabilă de 
sprijinirea, coordonarea sau completarea 
acțiunilor statelor membre în domeniul 
apărării europene; ia act de cele cinci 
sarcini principale ale sale (punerea în 
aplicare și controlul FEA, crearea unei 
piețe europene a echipamentelor de apărare 
deschise și competitive, punerea în aplicare 
a planului de acțiune privind mobilitatea 
militară, consolidarea unei industrii 
spațiale puternice și inovatoare, punerea în 
aplicare a viitorului program spațial), dar 
invită Comisia să detalieze mai mult forma 
noii direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. en

Amendamentul 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; salută 
anunțul creării unei direcții generale 
„Industria apărării și a spațiului” în 
Comisia Europeană, în responsabilitatea 
comisarului însărcinat cu piața internă; 
remarcă faptul că această nouă direcție 
generală ar trebui să fie responsabilă de 
sprijinirea, coordonarea sau completarea 
acțiunilor statelor membre în domeniul 
apărării europene, contribuind astfel la 
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europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial); invită 
Comisia să detalieze în mai mare măsură 
forma noii direcții generale; se întreabă 
cum se va articula aceasta cu alte structuri 
active în domeniul politicii de apărare și cu 
alte responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. fr

Amendamentul 480
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Industria apărării și a spațiului” în 
Comisia Europeană, în responsabilitatea 
comisarului desemnat pentru piața internă; 
remarcă faptul că această nouă direcție 
generală ar trebui să fie responsabilă de 
sprijinirea, coordonarea sau completarea 
acțiunilor statelor membre în domeniul 
apărării europene, contribuind astfel la 
consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
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Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. de

Amendamentul 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; se întreabă cum se va 
articula aceasta cu alte structuri active în 
domeniul politicii de apărare și cu alte 
responsabilități (AEA, SEAE etc.);

61. consideră că progresele în domeniul 
apărării europene deschid calea unor 
schimbări structurale importante; ia act de 
anunțul creării unei direcții generale 
„Apărare și spațiu” în Comisia Europeană, 
în responsabilitatea comisarului desemnat 
pentru piața internă; remarcă faptul că 
această nouă direcție generală ar trebui să 
fie responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor membre 
în domeniul apărării europene, contribuind 
astfel la consolidarea autonomiei strategice 
europene; ia act de cele cinci sarcini 
principale ale sale (punerea în aplicare și 
controlul FEA, crearea unei piețe europene 
a echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a planului 
de acțiune privind mobilitatea militară, 
consolidarea unei industrii spațiale 
puternice și inovatoare, punerea în aplicare 
a viitorului program spațial), dar invită 
Comisia să detalieze mai mult forma noii 
direcții generale; subliniază că este 
necesară coordonarea cu alte structuri 
active în domeniul politicii de apărare și cu 
alte responsabilități (AEA, SEAE etc.);

Or. en
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Amendamentul 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. ia act de anunțul creării unei 
direcții generale „Apărare și spațiu” în 
Comisia Europeană, în responsabilitatea 
comisarului desemnat pentru piața 
internă; remarcă faptul că această nouă 
direcție generală ar trebui să fie 
responsabilă de sprijinirea, coordonarea 
sau completarea acțiunilor statelor 
membre în domeniul apărării europene, 
contribuind astfel la consolidarea 
autonomiei strategice europene; ia act de 
cele cinci sarcini principale ale sale 
(punerea în aplicare și controlul FEA, 
crearea unei piețe europene a 
echipamentelor de apărare deschise și 
competitive, punerea în aplicare a 
planului de acțiune privind mobilitatea 
militară, consolidarea unei industrii 
spațiale puternice și inovatoare, punerea 
în aplicare a viitorului program spațial), 
dar invită Comisia să detalieze mai mult 
forma noii direcții generale; se întreabă 
cum se va articula aceasta cu alte 
structuri active în domeniul politicii de 
apărare și cu alte responsabilități (AEA, 
SEAE etc.);

Or. en

Amendamentul 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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61a. reamintește că elaborarea unor 
noi formate, cum ar fi un Consiliu de 
Securitate al UE, susținute de cancelara 
Merkel și de președintele Macron, și a 
unor noi mijloace de coordonare mai 
strânsă în cadrul UE, precum și cu 
autoritățile internaționale, ar putea 
înlesni un proces decizional mai eficient 
pentru PESC; consideră că, odată cu 
crearea unor astfel de structuri, ar trebui 
instituite mecanisme pentru a asigura 
controlul democratic al Parlamentului 
European;

Or. fr

Amendamentul 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Propunere de rezoluție
Punctul 61 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. se angajează să asigure 
monitorizarea și controlul parlamentar 
atent al misiunilor, instrumentelor și 
inițiativelor elaborate în domeniul 
apărării europene; invită VP/ÎR, Consiliul 
și structurile europene relevante să 
raporteze periodic subcomisiei cu privire 
la punerea în aplicare a mandatului lor;

Or. fr

Amendamentul 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 61 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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61b. solicită elaborarea unei strategii 
europene de apărare, care să fie o 
completare necesară a Strategiei globale 
2016, constituind astfel un cadru de 
orientare și programare indispensabile 
pentru punerea în aplicare efectivă a 
noilor instrumente și mijloace;

Or. fr

Amendamentul 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului European, Consiliului, 
comisarului desemnat pentru piața internă, 
Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 
Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, 
Secretarului General al ONU, Secretarului 
General al NATO, agențiilor UE în 
domeniul spațiului, al securității și al 
apărării, precum și guvernelor și 
parlamentelor naționale ale statelor 
membre.

62. încredințează Președintelui sarcina 
de a transmite prezenta rezoluție 
Consiliului European, Consiliului, 
comisarului desemnat pentru piața internă, 
Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, OSCE, 
Secretarului General al ONU, Secretarului 
General al NATO, agențiilor UE în 
domeniul spațiului, al securității și al 
apărării, precum și guvernelor și 
parlamentelor naționale ale statelor 
membre.

Or. en


