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Amendamentul 1
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 21 și 36 
din Tratatul privind Uniunea Europeană,

— având în vedere titlul V din Tratatul 
privind Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 2
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta Organizației 
Națiunilor Unite,

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

Or. en

Amendamentul 3
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Actul final de la 
Helsinki din 1975, publicat de 
Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE),

Or. en
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Amendamentul 4
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul 
Atlanticului de Nord din 1949 și 
Declarația comună privind cooperarea 
UE-NATO din 10 iulie 2018,

Or. en

Amendamentul 5
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Referirea 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția 70/1 a 
Adunării Generale a ONU 
„Transformarea lumii noastre: Agenda 
2030 pentru dezvoltarea durabilă”, din 25 
septembrie 2015,

Or. en

Amendamentul 6
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația de la 
Sofia din 17 mai 2018 și Concluziile 
Consiliului privind extinderea și procesul 
de stabilizare și asociere din iunie 2018 și 
iunie 2019,

Or. en
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Amendamentul 7
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU care a 
instituit Agenda privind femeile, pacea și 
securitatea în 2000,

Or. en

Amendamentul 8
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea sa 
din 15 noiembrie 2017 adresată 
Consiliului, Comisiei și SEAE privind 
Parteneriatul Estic, în perspectiva 
summitului din noiembrie 2017,

Or. en

Amendamentul 9
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul are datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
trebui să dispună de mijloacele necesare 

A. întrucât Parlamentul European și 
parlamentele naționale au datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
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pentru a-și îndeplini acest rol; trebui să dispună de mijloacele necesare 
pentru a-și îndeplini acest rol;

Or. fr

Amendamentul 10
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul are datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
trebui să dispună de mijloacele necesare 
pentru a-și îndeplini acest rol;

A. întrucât Parlamentul are datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
trebui să obțină mijloacele necesare pentru 
a-și îndeplini acest rol;

Or. en

Amendamentul 11
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Parlamentul are datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
trebui să dispună de mijloacele necesare 
pentru a-și îndeplini acest rol;

A. întrucât Parlamentul are datoria și 
responsabilitatea de a-și exercita controlul 
democratic asupra politicii externe și de 
securitate comune (PESC) și a politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și ar 
trebui să dispună de mijloacele efective 
pentru a-și îndeplini acest rol;

Or. en

Amendamentul 12
Kati Piri
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului;

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, promovând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului; întrucât 
credibilitatea Uniunii Europene ca actor 
global pentru pace și securitate se bazează 
pe adeziunea practică la valorile sale și, 
prin urmare, politica externă bazată pe 
valoare este în interesul imediat al 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 13
Urmas Paet, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului;

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi, în interiorul și în exteriorul 
UE, și urmărește să asigure securitatea și 
stabilitatea, protejând, în același timp, 
valorile europene de libertate, democrație, 
egalitate, stat de drept și respectarea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 14
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului;

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, securitate, stat de 
drept și respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 15
Susanna Ceccardi

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, stat de drept și 
respectarea drepturilor omului;

B. întrucât acțiunea externă a UE are 
un impact direct asupra bunăstării 
cetățenilor săi și urmărește să asigure 
securitatea și stabilitatea, protejând, în 
același timp, valorile europene de libertate, 
democrație, egalitate, securitate, stat de 
drept și respectarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 16
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Uniunea Europeană poate 
promova aceste valori europene numai 
dacă sunt protejate și respectate în toate 
statele sale membre;

Or. fr
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Amendamentul 17
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 18
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și mai unite în relațiile 
externe este mai imperioasă decât oricând 
pentru a face față numeroaselor provocări 
care afectează direct sau indirect statele 
membre și cetățenii lor: conflictele armate 
și statele fragile, terorismul și, în special, 
jihadismul, atacurile cibernetice, 
interferența externă în procesele politice 
și electorale europene, tensiunile legate de 
aprovizionarea cu energie a statelor 
membre ale UE, intensificarea 
criminalității organizate la frontierele 
Europei și pe rutele către aceasta, slăbirea 
eforturilor de dezarmare, migrația 
necontrolată și schimbările climatice ;

Or. fr

Amendamentul 19
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Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. întrucât niciun stat membru nu 
este în măsură să soluționeze singur 
vreuna dintre provocările cu care ne 
confruntăm în prezent; întrucât, cu toate 
acestea, niciun stat nu poate fi forțat să ia 
poziții de politică externă sau acțiuni 
împotriva voinței sale, pe baza 
consensului democratic al populației și a 
deciziilor sale parlamentare; întrucât ar 
trebui respectată și garantată egalitatea 
între statele membre în ceea ce privește 
elaborarea de politici și acțiuni externe și 
de securitate ale UE; întrucât ar trebui 
respectate prerogativele parlamentelor 
naționale în domeniul politicii externe și 
de securitate a țărilor lor;

Or. en

Amendamentul 20
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. C. întrucât, odată cu retragerea 
partenerilor tradiționali de pe scena 
mondială, creșterea presiunii asupra 
cooperării multilaterale și instituționale, 
precum și afirmarea crescândă a puterilor 
regionale, necesitatea unei Europe mai 
puternice, care să acționeze în relațiile 
sale externe într-un mod unitar, este mai 
urgentă ca oricând ;

Or. en
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Amendamentul 21
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte; întrucât o politică externă 
comună ambițioasă, credibilă și eficace 
trebuie să se bazeze pe resurse financiare 
adecvate și pe acțiuni prompte și decisive 
din partea UE;

Or. en

Amendamentul 22
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte; întrucât niciun stat membru nu 
este în măsură să facă față singur 
provocărilor și amenințărilor cu care se 
confruntă continentul european și zonele 
din imediata vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 23
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite în ceea ce privește 
relațiile externe este mai urgentă decât 
înainte;

C. întrucât necesitatea unei Europe 
mai puternice și unite și protejate în ceea 
ce privește relațiile externe este mai 
urgentă decât înainte;

Or. en

Amendamentul 24
Javi López

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât în ultimii ani au apărut 
noi provocări, multidimensionale, cum ar 
fi proliferarea armelor de distrugere în 
masă, punerea sub semnul întrebării a 
acordurilor de neproliferare a armelor, 
exacerbarea conflictelor regionale care 
au condus la strămutări ale populației, 
concurența pentru resurse naturale, 
dependența energetică, schimbările 
climatice, consolidarea statelor 
falimentare, terorismul, criminalitatea 
organizată transnațională, atacurile 
cibernetice și campaniile de 
dezinformare;

Or. es

Amendamentul 25
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât instrumentele de politică 
externă ale UE trebuie să fie utilizate într-
un mod mai coerent și unitar;

Or. en
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Amendamentul 26
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât fundamentele 
multilateralismului sunt contestate atunci 
când fie normele și valorile universale sunt 
puse sub semnul întrebării, fie se profită de 
acestea;

D. întrucât multilateralismul este 
singura garanție a păcii, a securității și a 
dezvoltării durabile și favorabile 
incluziunii într-un mediu internațional 
extrem de polarizat; întrucât fundațiile 
sale sunt amenințate când normele și 
valorile universale, inclusiv drepturile 
fundamentale ale omului, dreptul 
internațional și dreptul umanitar, sunt fie 
puse sub semnul întrebării, fie utilizate în 
mod abuziv; întrucât multilateralismul se 
află în centrul abordării Uniunii 
Europene în ceea ce privește politica sa 
externă și de securitate comună, astfel 
cum este consacrată în Tratatul privind 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 27
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, de ceva timp, mediului 
strategic al UE se deteriorează ca urmare 
a numeroaselor provocări care afectează 
direct sau indirect securitatea statelor sale 
membre și a cetățenilor lor: conflictele 
armate de la frontierele de est și de sud 
ale continentului european, jihadismul, 
atacurile cibernetice, migrația 
necontrolată, creșterea presiunilor asupra 
resurselor naturale, schimbările climatice 
etc.;
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Or. fr

Amendamentul 28
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul D b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât jihadismul constituie, în 
prezent, una dintre principalele provocări 
la adresa securității cetățenilor și este 
necesară o acțiune rapidă, fermă și 
coordonată atât la nivel intern, cât și la 
nivel extern;

Or. fr

Amendamentul 29
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme de răspuns rapide și adecvate;

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme de răspuns rapide și adecvate; 
întrucât UE este în mare măsură absentă 
în această schimbare a raporturilor de 
forță la nivel mondial și în concurența 
geopolitică, din cauza lipsei de unitate în 
rândul statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 30
Javi López
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme de răspuns rapide și adecvate;

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme și capacități de răspuns rapide 
și adecvate;

Or. es

Amendamentul 31
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme de răspuns rapide și adecvate;

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică fiind 
o evoluție a politicii externe care necesită 
mecanisme de răspuns rapide, unificate și 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 32
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor, concurența geopolitică 
fiind o evoluție a politicii externe care 
necesită mecanisme de răspuns rapide și 
adecvate;

E.  întrucât lumea se confruntă cu o 
schimbare la nivel mondial a 
competențelor în domeniul concurenței 
geopolitice, migrația în masă și migrația 
fabricată coercitivă fiind unele dintre 
principalele tendințe/amenințări la adresa 
Europei și a statelor membre ale UE, care 
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necesită mecanisme de răspuns prompte și 
adecvate;

Or. en

Amendamentul 33
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor 
ambiții la nivel mondial și regional, cu 
consecințe imprevizibile pentru securitatea 
globală;

F. întrucât noi actori statali urmăresc 
ambiții potențial destabilizatoare la nivel 
mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală; 
întrucât această reconfigurare globală 
facilitează apariția unor lideri autocratici, 
actori nestatali violenți și mișcări 
populare de protest;

Or. en

Amendamentul 34
Javi López

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală și 
întrucât Europa riscă să fie marginalizată 
în ceea ce privește luarea deciziilor și, 
astfel, va fi dezavantajată în mod 
considerabil;

Or. es

Amendamentul 35
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Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor 
ambiții la nivel mondial și regional, cu 
consecințe imprevizibile pentru securitatea 
globală;

F. F. întrucât forțele politice noi fac 
presiuni pentru propriile ambiții globale și 
regionale, punând în pericol pacea și 
stabilitatea în vecinătatea europeană, cu 
consecințe imprevizibile pentru securitatea 
europeană și globală;

Or. en

Amendamentul 36
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru pace și securitatea 
globală;

Or. it

Amendamentul 37
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală și 
în special securitatea cetățenilor, a 
statelor  și a culturilor europene;
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Or. en

Amendamentul 38
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

F. întrucât noile puteri economice și 
forțe politice depun eforturi pentru 
realizarea propriilor ambiții la nivel 
mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

Or. en

Amendamentul 39
Susanna Ceccardi, Thierry Mariani, Marco Zanni, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noi forțe politice depun 
eforturi pentru realizarea propriilor ambiții 
la nivel mondial și regional, cu consecințe 
imprevizibile pentru securitatea globală;

F. întrucât rețeaua de grupări 
teroriste depune eforturi pentru realizarea 
propriilor ambiții la nivel mondial și 
regional, cu consecințe imprevizibile 
pentru securitatea globală;

Or. en

Amendamentul 40
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât inegalitățile 
socioeconomice, opresiunea, schimbările 
climatice și lipsa incluziunii participative 
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sunt principalele cauze ale conflictului 
mondial; întrucât obiectivele de dezvoltare 
durabilă au fost adoptate în 2015 de către 
toate statele membre ale ONU cu scopul 
de a oferi o foaie de parcurs pentru o 
cooperare globală echitabilă, justă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 41
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât acțiunile externe ale UE 
ar trebui să ia în considerare noile 
provocări mondiale, cum ar fi schimbările 
climatice, securitatea energetică sau 
migrația;

Or. en

Amendamentul 42
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

G. G. întrucât UE este vulnerabilă la 
presiuni externe în multe domenii, cum ar 
fi economia, energia, comerțul, sistemul 
bancar, apărarea, care împiedică UE să își 
exercite suveranitatea; întrucât, în special 
politicile SUA, cum ar fi sancțiunile 
împotriva Iranului, subminează 
credibilitatea politicilor de afaceri externe 
ale UE și ale statelor sale membre; 
întrucât trebuie create urgent condițiile 
pentru autonomia strategică a UE și a 
statelor sale membre; întrucât este 
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imperios necesar ca UE să devină mai 
independentă față de sistemul financiar al 
SUA, protejând astfel activitatea sa de 
sancțiunile extrateritoriale ale SUA;

Or. en

Amendamentul 43
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea; 
întrucât instabilitatea și imprevizibilitatea 
la frontierele UE și în vecinătatea sa 
apropiată reprezintă o amenințare directă 
pentru securitatea continentului; întrucât 
legătura dintre securitatea internă și cea 
externă este indisolubilă;

Or. fr

Amendamentul 44
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea 
și autonomia strategică; întrucât această 
presiune externă presupune atât o 
dimensiune fizică, cât și o dimensiune 
online; întrucât dezinformarea și alte 
forme de ingerință străină prezintă riscuri 
grave pentru suveranitatea europeană;

Or. en
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Amendamentul 45
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite 
suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiunea externă care 
are loc deja sub formă de război hibrid, 
inclusiv propaganda ostilă din partea 
Rusiei și a altor actori, precum și o 
amenințare din ce în ce mai mare din 
partea grupărilor teroriste radicale;

Or. en

Amendamentul 46
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este mai volatil, imprevizibil, complex și 
vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea; 
întrucât UE se confruntă cu provocări 
externe politice, economice și de 
securitate continue;

Or. en

Amendamentul 47
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE G. întrucât mediul de securitate al UE 
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este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

depinde de pacea și stabilitatea din 
vecinătatea sa și este, de asemenea, 
vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

Or. en

Amendamentul 48
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite 
suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE este 
vulnerabil la presiunea externă;

Or. en

Amendamentul 49
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică UE să își exercite suveranitatea;

G. întrucât mediul de securitate al UE 
este vulnerabil la presiuni externe care 
împiedică statele membre UE să își 
exercite suveranitatea;

Or. en

Amendamentul 50
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât interferența forțelor 
externe reprezintă o mare amenințare la 
adresa stabilității și securității Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 51
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât efectele schimbărilor 
climatice afectează din ce în ce mai grav 
diferitele aspecte ale vieții umane, precum 
și oportunitățile în materie de dezvoltare, 
ordinea geopolitică și stabilitatea la nivel 
mondial; întrucât cei care dispun de 
resurse mai reduse pentru adaptarea la 
schimbările climatice vor resimți cel mai 
acut impactul acestora; întrucât politica 
externă a UE ar trebui să se axeze mai 
mult pe promovarea activităților 
multilaterale, cooperând în chestiuni 
specifice legate de climă, construind 
parteneriate strategice și consolidând 
cooperarea și interacțiunile între actorii 
statali și cei nestatali, inclusiv cei care 
contribuie în mod semnificativ la 
poluarea globală;

Or. en

Amendamentul 52
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ga. întrucât drepturile omului sunt în 
regres la nivel mondial; întrucât cetățenii 
din toate regiunile lumii, în urma eșecului 
propriilor guverne, caută sprijinul 
Europei pentru a asigura respectarea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 53
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. având în vedere funcționarea 
ineficace a misiunilor civile conduse de 
UE, invită Comisia să lanseze un audit 
transparent independent al tuturor 
misiunilor civile și ale 
misiunilor/operațiilor polițienești 
desfășurate în trecut și în prezent la nivel 
internațional; acest audit reprezintă 
fundamentul unui nou set de principii 
directoare și de norme privind modul în 
care statele europene pot coopera mai 
bine în formatul misiunii, într-un context 
internațional, în ceea ce privește sprijinul 
civil și polițienesc în favoarea țărilor 
terțe;

Or. en

Amendamentul 54
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga.  întrucât politica de extindere a 
UE este un instrument eficient de politică 
externă al Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 55
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât se preconizează că mai 
mult de jumătate din creșterea populației 
la nivel mondial până în 2050 se va 
produce în Africa, care, conform 
estimărilor, va număra 1,3 miliarde din 
cele 2,4 miliarde de persoane cu care va 
crește populația pe planetă; întrucât 
concentrarea acestei creșteri în unele 
dintre țările cele mai sărace, alături de 
efectele schimbărilor climatice, vor 
conduce la o serie de noi provocări care, 
dacă nu sunt abordate încă de pe acum, 
vor avea efecte extrem de problematice 
atât pentru țările în cauză, cât și pentru 
Uniune; întrucât recentul raport al 
UNCTAD privind comerțul și dezvoltarea 
din 2019 indică necesitatea alocării unei 
sume suplimentare de 2,5 de bilioane 
USD pe an pentru a îndeplini 
angajamentul asumat în cadrul Agendei 
ONU privind ODD 2030;

Or. en

Amendamentul 56
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Considerentul Gb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gb. întrucât politica europeană de 
vecinătate este un instrument-cheie în 
vecinătatea estică și sudică;
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Or. en

Amendamentul 57
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul Gc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Gc. întrucât, în lumina prăbușirii unor 
acorduri importante în materie de control 
al armamentului și de dezarmare, dar și 
având în vedere „tehnologiile emergente”, 
cum ar fi tehnologia cibernetică și 
dezarmarea autonomă a armelor, 
controlul armelor și neproliferarea ar 
trebui să devină o preocupare majoră a 
politicii externe și de securitate a UE; 
întrucât Poziția comună 2008/944/PESC 
trebuie revizuită și actualizată în așa fel 
încât criteriile să fie respectate cu strictețe 
și puse în aplicare, iar mecanismul de 
sancționare să fie stabilit;

Or. en

Amendamentul 58
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Elementele fundamentale 
pentru reînnoirea guvernanței PESC

Or. en

Amendamentul 59
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
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Subtitlul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Miza multilateralismului: necesitatea 
urgentă a unei Europe mai puternice și 
unite

Or. en

Amendamentul 60
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. Subliniază faptul că, încă de la 
început, procesul decizional în politica 
externă a UE, inclusiv PESC, s-a bazat în 
mod tradițional pe mecanisme complexe 
de control și echilibru între instituțiile UE 
și statele membre ale UE, pe partajarea 
deliberată a puterii între politicile și 
competențele UE; succesul nostru în 
elaborarea politicilor, inclusiv PESC, 
depinde de consultarea de înaltă calitate, 
coordonare, cooperare, o mai bună 
reglementare și capacitatea de schimbare 
sau de blocare a acțiunilor politice;

Or. en

Amendamentul 61
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1.  consideră că niciun stat membru 
al UE nu poate răspunde, de unul singur, 
în mod eficient, provocărilor mondiale 
actuale; subliniază necesitatea unei 
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cooperări europene intense pentru a avea 
influență pe plan mondial, care nu ar fi 
posibilă în cazul divizării;

Or. en

Amendamentul 62
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1a. subliniază că, în calitate de 
parlament supranațional, PE dispune de o 
gamă limitată de instrumente pentru a-și 
exercita influența asupra executivului UE 
și pentru a trage la răspundere cadrele de 
conducere pentru activitățile lor, funcțiile 
de supraveghere și control ale PE, 
inclusiv prin emiterea de rezoluții sau 
urmărirea unor cazuri sau domenii de 
politică, meritând o atenție sporită;

Or. en

Amendamentul 63
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1b. subliniază importanța rolului PE 
în mobilizarea opiniei publice europene, 
nu numai prin cultivarea 
relațiilor neoficiale strategice cu 
executivul UE și cu parlamentele 
naționale, ci și prin negocieri pozitive și o 
mai bună reglementare, inclusiv rezoluții 
bine elaborate, care să consolideze 
încrederea europeană, să promoveze un 
sentiment al identității europene și să 
creeze un sentiment unic al apartenenței 
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comune la nivel european;

Or. en

Amendamentul 64
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1c. solicită reînnoirea guvernanței 
PESC, în contextul noii multipolarități a 
lumii globalizate, al actorilor multipli care 
interacționează în elaborarea legilor și a 
politicilor la nivel internațional; contextul 
actual implică riscul fragmentării politice 
și a reglementării la nivel internațional, 
ceea ce poate conduce la o pierdere a 
coerenței, la blocajul instituțional 
internațional și la slăbirea rolului de lider 
constructiv al UE în conturarea reacției 
comunității internaționale la cele mai 
presante provocări politice și economice 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 65
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1d. regretă faptul că, în contextul unei 
coordonări insuficiente, al lipsei de voință 
politică, al crizelor majore, al războiului 
din Siria, al crizei fără precedent a 
migrației și a refugiaților, UE trebuie să 
creeze bazele pentru reînnoirea PESC în 
conformitate cu viitoarea complexitate și 
să fie capabilă să joace un rol de lider 
geopolitic la nivel internațional, prin 
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apărarea multilateralismului, a dreptului 
internațional, a democrației, a drepturilor 
omului și a prosperității; subliniază că, în 
ciuda unor discursuri contradictorii 
despre parteneriatul transatlantic, 
interesele fundamentale între UE-
SUA/NATO pentru securitatea colectivă și 
prosperitate, pentru respectarea dreptului 
internațional, protejarea drepturilor 
fundamentale și abordarea în comun a 
conflictelor regionale și a 
provocărilor mondiale — rămân perfect 
aliniate dintr-o perspectivă pe termen 
scurt și lung;

Or. en

Amendamentul 66
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1e.  subliniază că este important ca 
instituțiile UE să îmbunătățească procesul 
decizional în politica externă și de 
securitate comună, utilizând pe deplin 
dispozițiile existente ale tratatului, 
garantând finanțarea acțiunilor externe 
necesare în noul cadru financiar 
multianual 2021-2027, fructificând 
instrumentele existente într-un mod mai 
eficient și acționând într-un mod mai 
unitar în procesul decizional pentru 
politica noastră externă și de securitate 
comună;

Or. en

Amendamentul 67
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul -1 f (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1f.  subliniază că multilateralismul 
reprezintă piatra de temelie a politicii 
externe și de securitate a UE, modul 
optim de asigurare a păcii, a securității, a 
drepturilor omului și a prosperității; 
această abordare oferă beneficii 
cetățenilor din Europa și din întreaga 
lume;

Or. en

Amendamentul 68
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca Uniune Europeană, trebuie 
să accentuăm și să ne străduim să 
garantăm multilateralismul, dreptul 
internațional, democrația și drepturile 
omului; afirmă că multilateralismul are în 
mod necesar o dimensiune economică și 
că, prin urmare, UE trebuie să contribuie 
la o schimbare substanțială în ordinea 
economică internațională bazată pe 
incluziune, dezvoltarea durabilă și noi 
valori de referință economice, cum ar fi 
economiile bunăstării, respectiv societățile 
cu instituții democratice;

Or. en

Amendamentul 69
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să 
apărăm multilateralismul, dreptul 
internațional, democrația și drepturile 
omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, instituțiile UE, inclusiv PE ca 
sursă de legitimitate democratică, au o 
responsabilitate mai mare ca a multor 
altora de a modela dezbaterea la nivel 
internațional și trebuie să apere 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului; ne revine 
responsabilitatea de a modela 
dezbaterea privind PESC și de a orienta 
opinia publică astfel încât aceasta să aibă 
o viziune pozitivă a viitoarei politici 
externe europene;

Or. en

Amendamentul 70
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului; subliniază 
că, pentru a păstra credibilitatea în 
calitate de purtător al acestor valori, 
Uniunea Europeană trebuie să acționeze 
în mod coerent cu principiile sale;

Or. en

Amendamentul 71
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
valorile, normele și principiile universale, 
în special multilateralismul, dreptul 
internațional, statul de drept, democrația și 
drepturile omului, precum și 
soluționarea nonviolentă a conflictelor;

Or. en

Amendamentul 72
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația, statul de drept și drepturile 
omului, atât la nivel internațional, cât și 
în interiorul UE;

Or. en

Amendamentul 73
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
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mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
statul de drept și respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale;

Or. en

Amendamentul 74
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului, precum și 
interesele Europei și ale europenilor;

Or. es

Amendamentul 75
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului, precum și 
respectarea statului de drept;

Or. es



AM\1192475RO.docx 35/193 PE643.168v01-00

RO

Amendamentul 76
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, comerțul liber și 
echitabil, dreptul internațional, democrația 
și drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 77
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
statele membre, cooperarea europeană, 
statul de drept, democrația și drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 78
Susanna Ceccardi, Marco Zanni

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 1. reamintește că, într-un moment în 
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care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
siguranța cetățenilor europeni, democrația 
și drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 79
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația și drepturile omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazată pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să apărăm 
multilateralismul, dreptul internațional, 
democrația, statul de drept și drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 80
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, noi, ca europeni, trebuie să 
apărăm multilateralismul, dreptul 
internațional, democrația și drepturile 
omului;

1. reamintește că, într-un moment în 
care puteri concurente contestă din ce în ce 
mai mult ordinea mondială bazate pe 
norme, UE și statele sale membre trebuie 
să apere multilateralismul, dreptul 
internațional, democrația și drepturile 
omului;

Or. en
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Amendamentul 81
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a.  recunoaște o abordare pe trei 
niveluri a multilateralismului, bazată pe 
următoarele principii: respectarea 
dreptului internațional și asigurarea 
faptului că acțiunea UE se bazează 
pe reguli și norme de drept internațional 
și cooperare; extinderea 
multilateralismului la o nouă realitate 
mondială, care să încurajeze o abordare 
colectivă și să ia în considerare 
potențialul de a profita de capacitatea 
normativă, de autonomia și de influența 
UE în cadrul organizațiilor 
internaționale, păstrând și extinzând 
influența acestora; și reformarea 
organizațiilor internaționale, 
transformarea organizațiilor multilaterale 
în organizații adecvate scopului;

Or. en

Amendamentul 82
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este ferm convins că într-un mediu 
strategic care s-a deteriorat considerabil, 
UE și statele sale membre au o 
responsabilitate și mai mare de a-și 
proteja propria securitate;

Or. fr

Amendamentul 83
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Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele; sprijină ferm, în 
acest sens, menținerea și punerea deplină 
în aplicare a acordului nuclear cu Iranul 
de către toate părțile, ca parte integrantă 
a ordinii multilaterale mondiale și a 
regimului de neproliferare și a 
contribuției la securitatea regională în 
Orientul Mijlociu; respinge reinstituirea 
unilaterală, extrateritorială de către 
Statele Unite a unor sancțiuni, în urma 
retragerii sale din acordul nuclear cu 
Iranul, ca o ingerință inacceptabilă în 
interesele economice și de politică externă 
legitime ale UE;

Or. en

Amendamentul 84
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul 
trebuie să se afle în centrul eforturilor UE 
de a preveni și a soluționa conflictele; 
recunoaște că multilateralismul, pentru a 
fi eficient, trebuie să abordeze și să 
soluționeze problema inegalităților de 
putere dintre actorii statali și cei nestatali;

Or. en

Amendamentul 85
Kati Piri
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni, 
a atenua și a soluționa conflictele; felicită 
Uniunea pentru sprijinul său decisiv în 
favoarea Acordului de la Paris, 
a acordurilor regionale de pace și a 
dezarmării nucleare;

Or. en

Amendamentul 86
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și de a soluționa conflictele și este cel mai 
bun mod de a garanta dialogul politic 
transnațional, precum și pacea și o ordine 
mondială stabilizată;

Or. es

Amendamentul 87
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele; subliniază 
importanța relațiilor cu țările care 
împărtășesc aceeași viziune și 
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angajamentul față de țările emergente;

Or. en

Amendamentul 88
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele, pe baza normelor 
și principiilor dreptului internațional, ale 
Cartei ONU și ale Actului final de la 
Helsinki al OSCE din 1975;

Or. en

Amendamentul 89
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul 
european trebuie să se afle în centrul 
eforturilor UE de sprijinire a statelor 
membre în vederea prevenirii și a 
soluționării conflictelor;

Or. en

Amendamentul 90
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE de a preveni 
și a soluționa conflictele;

2. subliniază că multilateralismul se 
află în centrul eforturilor UE și ale statelor 
membre de a preveni și a soluționa 
conflictele;

Or. en

Amendamentul 91
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. își exprimă regretul că Statele 
Unite se retrag treptat din ordinea 
mondială multilaterală: s-au retras din 
Acordul de la Paris, din Planul comun de 
acțiune cuprinzător (JCPOA), din 
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului 
și UNESCO; regretă, de asemenea, 
decizia SUA de a suspenda finanțarea 
UNRWA;

Or. fr

Amendamentul 92
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 
nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări;

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 
nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări; regretă 
faptul că această schimbare se 
concentrează pe aspectele militare; insistă 
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asupra faptului că schimbările necesare 
în politica externă și de securitate a UE 
trebuie să fie orientate către prevenirea 
crizelor, cooperarea regională în materie 
de securitate, combaterea schimbărilor 
climatice și protecția mediului la nivel 
mondial, consolidarea atât a drepturilor 
politice, cât și a drepturilor sociale ale 
omului, asigurând punerea în aplicare a 
Agendei ONU 2030 pentru obiectivele de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 93
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 
nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări;

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 
nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări, solicită 
intensificarea eforturilor de protejare a 
intereselor și valorilor UE, acționând 
totodată ca un partener internațional de 
încredere;

Or. en

Amendamentul 94
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace, proactivă 
și mai strategică, în special având în vedere 
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nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări;

că un nou ciclu politic european abia a 
început și că politica externă și de 
securitate a UE face obiectul unor 
schimbări;

Or. en

Amendamentul 95
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că un 
nou ciclu politic european abia a început și 
că politica externă și de securitate a UE 
face obiectul unor schimbări;

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică în capacitatea sa de a sprijini 
statele membre, în special având în vedere 
că un nou ciclu politic european abia a 
început și că politica externă și de 
securitate a UE face obiectul unor 
schimbări;

Or. en

Amendamentul 96
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită ca Uniunea Europeană să 
fie mai puternică, unită, eficace și mai 
strategică, în special având în vedere că 
un nou ciclu politic european abia a 
început și că politica externă și de 
securitate a UE face obiectul unor 
schimbări;

3. dorește stabilirea unei cooperări 
eficiente între țările europene, bazate pe 
colaborarea între națiuni suverane, 
pentru a concepe un proiect de 
independență politică pentru Europa ;

Or. fr
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Amendamentul 97
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că este important să se 
consolideze eficiența UE și competențele 
sale în materie de asigurare a respectării 
legislației la nivel internațional și solicită 
instituțiilor UE să se axeze pe cetățeni, 
acționând în interesul acestora; acestea 
trebuie să comunice obiectivele de 
politică, să identifice prioritățile și 
țintele, să interacționeze cu cetățenii 
obișnuiți, să se concentreze pe oameni, nu 
pe procese, să producă rezultate concrete 
și să nu încurajeze birocrația;

Or. en

Amendamentul 98
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. invită UE să îmbunătățească 
dialogul cu actorii guvernamentali și 
neguvernamentali din țări terțe atunci 
când elaborează propuneri de politici cu o 
dimensiune internațională, pentru a 
permite UE să se exprime cu o singură 
voce;

Or. en

Amendamentul 99
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 100
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume; consideră că această PESC 
consolidată ar trebui să includă o putere 
necoercitivă tradițională, dar și o 
puternică capacitate de apărare 
europeană, o politică de sancțiuni eficace 
și o cooperare transfrontalieră în 
domeniul combaterii terorismului;

Or. en

Amendamentul 101
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
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prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume; solicită introducerea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 102
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume; subliniază că, la nivel 
mondial, credibilitatea UE depinde de 
protecția și respectarea acestor principii 
de către toate statele sale membre;

Or. en

Amendamentul 103
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care este angajată 
față de pace, securitatea regională și 
internațională, drepturile omului, justiția 
socială și libertățile fundamentale în 
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Europa și în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 104
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa, 
vecinătatea sa și în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 105
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale și statul de drept 
în Europa și în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 106
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența și independența UE 
prin întărirea PESC, care promovează 
pacea, securitatea, drepturile omului și 
libertățile fundamentale în Europa și în 
întreaga lume;

4. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida reziliența statelor membre ale 
UE, asigurându-se că PESC pune 
securitatea și bunăstarea cetățenilor și 
națiunilor europene în prim plan, prin 
sprijinirea menținerii păcii, a statului de 
drept, a securității, a drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale în Europa;

Or. en

Amendamentul 107
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Phil Bennion

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că ar fi oportună și 
necesară o revizuire strategică a 
„Strategiei globale a UE” , și anume în 
contextul unor modificări profunde ale 
schimbărilor geopolitice care au avut loc 
de la adoptarea acesteia (divergențe 
politice în cadrul axei Atlanticului, 
apariția unor noi puteri, mai asertive, 
cum ar fi China, agravarea situației de 
urgență în domeniul climei etc.), toate 
acestea având implicații grave asupra 
obiectivelor de politică externă ale 
Uniunii și asupra politicii generale de 
securitate; solicită, prin urmare, ÎR/VP să 
înceapă un proces de consultări deschise 
tuturor, începând cu statele membre și cu 
principalii experți în politica externă a 
UE din afara instituțiilor UE, dar 
incluzând, de asemenea, organizațiile 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 108
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Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la 
nivel mondial și să își deblocheze 
potențialul politic de a gândi și acționa ca 
o putere geopolitică, apărându-și și 
promovându-și, în același timp, valorile și 
interesele comune la nivel mondial; 
reafirmă necesitatea asigurării 
„autonomiei strategice a UE”; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 109
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă că 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE” încearcă promovarea 
unei UE mai capabile, independente, în 
vremuri de concurență geopolitică în 
creștere;  o Comisie geopolitică trebuie să 
urmărească apărarea propriilor interese, 
respectând pe deplin dreptul internațional 
și valorile proprii; UE trebuie să-și 
mobilizeze toate competențele, pe baza 
spiritului de cooperare și de deschidere, 
rezervându-și totodată dreptul de 
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a reacționa atunci când trebuie;

Or. en

Amendamentul 110
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Phil Bennion, Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”; subliniază că, prin urmare, 
se așteaptă ca o „Comisie geopolitică” să 
adopte mai degrabă o abordare preventivă 
decât una bazată pe reacție la problemele 
globale; consideră, în acest sens, că 
Uniunea Europeană ar trebui să depună 
eforturi pentru a deveni un actor mai 
ferm, fără a aduce atingere capacității 
sale de putere normativă;

Or. en

Amendamentul 111
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 5. consideră că Uniunea Europeană 



AM\1192475RO.docx 51/193 PE643.168v01-00

RO

trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

trebuie să își asume un rol de lider 
responsabil și concret la nivel mondial și 
să își deblocheze potențialul politic de a 
gândi și acționa ca o putere geopolitică, 
apărându-și și promovându-și, în același 
timp, valorile și interesele comune la nivel 
mondial; reafirmă necesitatea asigurării 
„autonomiei strategice a UE”; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică” care să abordeze 
sistematic problemele de acțiune externă; 
salută angajamentul viitorului ÎR/VP de a 
coordona dimensiunea externă a 
acțiunilor Comisiei și de a asigura 
legătura dintre aspectele interne și 
externe ale politicilor noastre;

Or. en

Amendamentul 112
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”; își reafirmă angajamentul 
față de Strategia globală a UE, ca un pas 
decisiv de la gestionarea ad-hoc a crizelor 
la o abordare integrată a politicii externe 
a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 113
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să devină un actor la nivel mondial 
credibil și eficient și să își deblocheze 
potențialul politic de a gândi și acționa ca o 
putere care are un impact semnificativ, 
apărându-și și promovându-și, în același 
timp, obiectivele articolului 21 din TUE, 
principiile și normele universale, valorile 
și interesele comune la nivel mondial; 
reafirmă necesitatea asigurării „autonomiei 
politice și operaționale a UE”; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
Comisie care are ca obiectiv principal 
construirea unui actor extern credibil;

Or. en

Amendamentul 114
Idoia Villanueva Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă că, în 
acest scop, trebuie să construiască o nouă 
strategie care să depășească viziunile 
atlantiste ale intereselor comune și ale 
aliaților noștri, necesitatea asigurării 
„autonomiei strategice a UE”; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
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transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

Or. en

Amendamentul 115
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”, recunoscută în iunie 
2016 de cei 28 de șefi de stat și de guvern 
în Strategia globală a Uniunii; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

Or. fr

Amendamentul 116
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
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strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

strategice a UE”, astfel cum a fost 
subliniată în Strategia globală a Uniunii; 
sprijină pe deplin decizia Președintelui 
Comisiei de a transforma ramura executivă 
a UE într-o „comisie geopolitică”;

Or. en

Amendamentul 117
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”;

Or. es

Amendamentul 118
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial, de a contribui la 
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necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

soluționarea conflictelor la nivel mondial 
și de a modela guvernanța mondială; 
reafirmă necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

Or. en

Amendamentul 119
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile, începând cu 
pacea și protejarea drepturilor omului, și 
interesele comune la nivel mondial; 
reafirmă necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

Or. it

Amendamentul 120
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 

5. consideră că Uniunea Europeană, în 
cooperare deplină cu statele membre, 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
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geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

Or. en

Amendamentul 121
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin 
decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol mai proeminent 
în sfera internațională și să își deblocheze 
potențialul politic de a acționa, apărându-și 
și promovându-și, în același timp, valorile 
și interesele comune la nivel mondial; ia 
act de decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”, subliniind însă 
rolul de lider al Consiliului și al statelor 
membre în definirea politicii externe a 
UE;

Or. en

Amendamentul 122
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol mai proactiv și 
să își deblocheze potențialul politic de a 
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politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin decizia 
Președintelui Comisiei de a transforma 
ramura executivă a UE într-o „comisie 
geopolitică”;

gândi și acționa ca o putere geopolitică, 
apărându-și și promovându-și, în același 
timp, valorile și interesele comune la nivel 
mondial; reafirmă necesitatea asigurării 
„autonomiei strategice a UE”; sprijină pe 
deplin decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

Or. en

Amendamentul 123
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să își asume un rol de lider la nivel 
mondial și să își deblocheze potențialul 
politic de a gândi și acționa ca o putere 
geopolitică, apărându-și și promovându-și, 
în același timp, valorile și interesele 
comune la nivel mondial; reafirmă 
necesitatea asigurării „autonomiei 
strategice a UE”; sprijină pe deplin 
decizia Președintelui Comisiei de a 
transforma ramura executivă a UE într-o 
„comisie geopolitică”;

5. consideră că țările UE trebuie să își 
asume un rol de lider la nivel mondial și să 
își deblocheze potențialul politic de a gândi 
și acționa ca o putere geopolitică, 
apărându-și și promovându-și, în același 
timp, valorile și interesele comune la nivel 
mondial; reafirmă necesitatea asigurării 
„autonomiei strategice a țărilor 
europene”; se opune deciziei Președintelui 
Comisiei de a transforma ramura executivă 
a UE într-o „comisie geopolitică”;

Or. fr

Amendamentul 124
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reafirmă faptul că, în afară de 
PESC în general, obiectivele politicii 
europene privind țările din Balcanii de 
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Vest sunt de a le ghida spre aderare; 
subliniază că acest proces de extindere 
este bazat pe merite și depinde de 
respectarea criteriilor de la Copenhaga și 
a realizărilor lor individuale în vederea 
îndeplinirii criteriilor impuse;

Or. en

Amendamentul 125
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră, în acest sens, că UE ar 
trebui să se bazeze mai mult pe 
instrumentele comerciale și de dezvoltare, 
cum ar fi acordurile bilaterale și 
acordurile de liber schimb cu țările terțe, 
condiționând ratificarea acestora de 
respectarea Acordului de la Paris și a 
valorilor europene fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 126
Javier Nart, Phil Bennion, Ilhan Kyuchyuk, Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde 
Vautmans, Christophe Grudler, Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a.  consideră că UE, pentru a-și 
menține credibilitatea la nivel extern, ar 
trebui să pună respectarea clauzelor 
privind drepturile omului în centrul 
acordurilor UE cu țările 
terțe, transformându-le într-o condiție și 
aplicându-le atunci când este necesar;
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Or. en

Amendamentul 127
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor; reamintește 
necesitatea de a consolida în mod 
semnificativ resursele bugetare ale UE în 
acest sens pentru următorul CFM și cel 
puțin de a dubla fondurile pentru 
prevenirea conflictelor, consolidarea păcii 
și mediere;

Or. en

Amendamentul 128
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor; reamintește rolul 
fundamental al UE în promovarea 
democrației în vecinătatea europeană, în 
special prin intermediul programelor de 
sprijin ale Fondului European pentru 
Democrație;

Or. en



PE643.168v01-00 60/193 AM\1192475RO.docx

RO

Amendamentul 129
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize, inclusiv prin 
consolidarea misiunilor civile și 
militare ale politicii de securitate și 
apărare comune și că ar trebui să pună un 
accent mai mare pe prevenirea timpurie a 
conflictelor;

Or. es

Amendamentul 130
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că Uniunea Europeană trebuie 
să fie în măsură să reacționeze mai rapid și 
mai eficient la situațiile de criză; în acest 
scop, ar trebui să pună un accent mai mare 
pe prevenirea conflictelor, prin abordarea 
cauzelor profunde ale instabilității și prin 
crearea de instrumente pentru a face față 
acestor conflicte;

Or. en

Amendamentul 131
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize prin toate 
instrumentele diplomatice și economice de 
care dispune și că ar trebui să pună un 
accent mai mare pe prevenirea timpurie a 
conflictelor;

Or. it

Amendamentul 132
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

6. consideră că țările europene 
trebuie să fie în măsură să reacționeze mai 
rapid și mai eficace la crize și că ar trebui 
să pună un accent mai mare pe prevenirea 
timpurie a conflictelor;

Or. fr

Amendamentul 133
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să fie în măsură să reacționeze 
mai rapid și mai eficace la crize și că ar 
trebui să pună un accent mai mare pe 
prevenirea timpurie a conflictelor;

6. 6. consideră că statele membre ale 
UE ar trebui să ia în considerare 
asigurarea unor mecanisme pentru a 
spori rapiditatea și eficacitatea atunci 
când acordă sprijin statelor membre ale 
UE în situații de criză;

Or. en
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Amendamentul 134
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a apăra ordinea mondială 
întemeiată pe norme, la baza căreia se 
află dreptul internațional; reamintește că 
PESC a UE se bazează pe parteneriat și 
multilateralism, care contribuie la 
reunirea puterilor regionale și mondiale 
relevante; subliniază nevoia urgentă de a 
explora noi forme de alianțe și de a găsi 
mecanisme inovatoare de cooperare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași 
viziune pentru a apăra ordinea mondială 
întemeiată pe norme, la baza căreia se 
află dreptul internațional; reamintește că 
PESC a UE se bazează pe parteneriat și 
multilateralism, care contribuie la 
reunirea puterilor regionale și mondiale 
relevante; subliniază nevoia urgentă de a 
explora noi forme de alianțe și de a găsi 
mecanisme inovatoare de cooperare;

7. subliniază nevoia urgentă de a 
explora noi forme de alianțe și de a găsi 
mecanisme inovatoare de cooperare;

Or. fr
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Amendamentul 136
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante;

Or. en

Amendamentul 137
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
cooperare între alianțe, în special în ceea 
ce privește monitorizarea și controlul 
fluxurilor de tehnologie, comerțul și 
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investițiile și de a găsi mecanisme 
inovatoare de cooperare;

Or. en

Amendamentul 138
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare și solicită eforturi comune 
pentru a reforma organizațiile 
multilaterale pentru ca acestea să fie 
adecvate scopului;

Or. en

Amendamentul 139
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
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internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

internațional, dreptul umanitar și tratatele 
multilaterale; reamintește că PESC a UE 
se bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare și 
incluzive de cooperare;

Or. en

Amendamentul 140
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare, dezvoltând un 
multilateralism inteligent;

Or. es

Amendamentul 141
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
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la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune, 
în special NATO, pentru a apăra ordinea 
mondială întemeiată pe norme, la baza 
căreia se află dreptul internațional; 
reamintește că PESC a UE se bazează pe 
parteneriat și multilateralism, care 
contribuie la reunirea puterilor regionale și 
mondiale relevante; subliniază nevoia 
urgentă de a explora noi forme de alianțe și 
de a găsi mecanisme inovatoare de 
cooperare;

Or. en

Amendamentul 142
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora noi forme de 
alianțe și de a găsi mecanisme inovatoare 
de cooperare;

7. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să treacă de la o abordare reactivă 
la una anticipativă și să colaboreze cu 
partenerii care împărtășesc aceeași viziune 
pentru a apăra ordinea mondială întemeiată 
pe norme, la baza căreia se află dreptul 
internațional; reamintește că PESC a UE se 
bazează pe parteneriat și multilateralism, 
care contribuie la reunirea puterilor 
regionale și mondiale relevante; subliniază 
nevoia urgentă de a explora forme de 
alianțe noi și flexibile și de a găsi 
mecanisme inovatoare de cooperare;

Or. es

Amendamentul 143
Traian Băsescu

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

7a. subliniază necesitatea urgentă de a 
explora noi forme de alianțe strategice și 
de a găsi mecanisme inovatoare de 
cooperare, începând cu partenerii 
tradiționali actuali, întorcându-se apoi la 
aliații din trecut și apoi către viitorii 
parteneri strategici; subliniază că relațiile 
cu SUA sunt de neînlocuit și că, 
acționând împreună, ar putea fi o forță 
formidabilă a binelui în lume; UE ar 
trebui să dezvolte în continuare relații 
strategice cu toate țările care îi 
împărtășesc valorile și sunt pregătite să 
acționeze în sprijinul lor și care respectă 
valorile comune;

Or. en

Amendamentul 144
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită UE și statele sale membre să 
își întărească unitatea, măsurile de 
descurajare și rezistența în fața 
sancțiunilor secundare impuse de țări 
terțe și să fie pregătite să adopte 
contramăsuri împotriva oricărei țări care 
aduce prejudicii intereselor europene 
legitime prin aplicarea de sancțiuni 
secundare;

Or. en

Amendamentul 145
Traian Băsescu

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

7b. subliniază importanța identificării 
unor opțiuni eficace și eficiente pentru 
realizarea obiectivelor PESC; în acest 
sens, UE trebuie să identifice atent 
problema existentă, sursa și amploarea 
acesteia și să explice de ce trebuie să 
intervină; subliniază că intervențiile UE 
ar trebui să justifice o schimbare 
benefică, să explice stimulentele adecvate 
și să anticipeze consecințele nedorite;

Or. en

Amendamentul 146
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a crea 
coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE, pe care se sprijină puternic 
rolul esențial al Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședintele Comisiei 
pentru afaceri externe și politica de 
securitate; subliniază necesitatea de a crea 
coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

Or. es

Amendamentul 147
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 8. promovează o politică externă a UE 
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care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a 
crea coaliții ad hoc pentru a întări 
coeziunea și legitimitatea democratică a 
UE;

care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a 
restabili forme de cooperare mai strânsă 
între ÎR/VP și miniștrii de externe, 
împuternicindu-i pe aceștia să acționeze 
în numele UE pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

Or. en

Amendamentul 148
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Christophe Grudler, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a 
crea coaliții ad hoc pentru a întări 
coeziunea și legitimitatea democratică a 
UE;

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; încurajează crearea unor 
coaliții ad hoc ale statelor membre care 
contribuie la o mai mare flexibilitate și 
reactivitate a acțiunii externe a Uniunii, 
reducând presiunea creată de necesitatea 
unui consens între statele membre ;

Or. fr

Amendamentul 149
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a crea 

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE, conferind astfel UE o mai 
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coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

mare credibilitate; subliniază necesitatea 
de a crea coaliții ad hoc pentru a întări 
coeziunea și legitimitatea democratică a 
UE;

Or. en

Amendamentul 150
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a crea 
coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 151
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a crea 
coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE care ar trebui să se bazeze pe 
un consens între statele membre; 
subliniază necesitatea de a crea, acolo 
unde este necesar, coaliții ad hoc pentru a 
întări coeziunea și legitimitatea 
democratică a UE;

Or. en



AM\1192475RO.docx 71/193 PE643.168v01-00

RO

Amendamentul 152
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a crea 
coaliții ad hoc pentru a întări coeziunea și 
legitimitatea democratică a UE;

8. promovează o politică externă a 
țărilor europene care să unească instituțiile 
UE și ministerele de Externe în jurul unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul Europei; subliniază necesitatea de a 
crea coaliții ad hoc pentru a întări 
coeziunea și legitimitatea democratică a 
UE;

Or. fr

Amendamentul 153
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. promovează o politică externă a UE 
care să unească instituțiile UE și 
ministerele de Externe în spatele unei 
politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; subliniază necesitatea de a 
crea coaliții ad hoc pentru a întări 
coeziunea și legitimitatea democratică a 
UE;

8. promovează o politică externă și o 
cultură a UE care să unească instituțiile 
UE și ministerele de Externe în spatele 
unei politici externe comune și puternice la 
nivelul UE; solicită UE să fie nu doar un 
contribuabil la nivel mondial, ci și un 
actor mondial;

Or. en

Amendamentul 154
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Malik Azmani, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. cere o mai mare solidaritate și o 
mai bună coordonare între UE și statele 
membre; reamintește că este necesar ca 
politicile externe ale Uniunii să aibă 
coerență internă, cât și să fie coerente cu 
alte politici cu dimensiune externă, 
precum și ca acestea să fie coordonate cu 
partenerii externi; consideră că o bună 
cooperare între statele membre este 
esențială pentru a proteja democrația, 
valorile noastre comune, libertatea și 
standardele noastre sociale și de mediu; 
subliniază necesitatea de a extinde 
cooperarea dintre statele membre, țările 
partenere și organizațiile internaționale;

Or. en

Amendamentul 155
Radosław Sikorski, Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reiterează importanța articolului 
24 alineatul (3) din TUE, care subliniază 
că statele membre sprijină fără rezerve 
politica externă și de securitate a Uniunii, 
în spiritul loialității și solidarității 
reciproce și se abțin de la orice acțiune 
contrară intereselor Uniunii; așa cum 
prevede tratatul, Consiliul Afaceri 
Externe al UE este forul în cadrul căruia 
miniștrii naționali își prezintă punctele de 
vedere și cad de acord asupra unei 
politici; odată ce politica este convenită în 
unanimitate, statele membre sprijină 
ÎR/VP în executarea deciziei, fără a 
acționa în paralel;

Or. en
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Amendamentul 156
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 157
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale; ia act de propunerea Comisiei 
de a combina cea mai mare parte a 
instrumentelor existente pentru acțiune 
externă într-un singur instrument, 
Instrumentul de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională (IVCDCI); reamintește că 
punerea în comun a instrumentelor de 
acțiune externă într-un fond unic poate 
duce la sinergii, eficacitate și rapiditate în 
procesul de luare a deciziilor și în 
efectuarea plăților, dar nu ar trebui să 
deturneze finanțarea Uniunii de la vechile 
și amplele sale obiective de politică 
externă, eradicarea sărăciei, dezvoltarea 
durabilă și protejarea drepturilor omului;
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Or. en

Amendamentul 158
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

9. subliniază că politicile și 
instrumentele UE ar trebui să fie în 
concordanță cu obiectivele PESC ale UE; 
în acest sens, UE trebuie să se concentreze 
asupra modului în care aceste politici și 
instrumente se îmbunătățesc pe baza 
rezultatelor actuale ale PESC și să 
găsească noi modalități de a-și îmbunătăți 
procesul decizional și de a încuraja 
inovarea în acțiunea sa și să încurajeze 
monitorizarea efectivă a punerii în 
aplicare a politicii;

Or. en

Amendamentul 159
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să aplice întru totul dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona și să utilizeze 
instrumentele existente într-un mod mai 
eficient; invită Uniunea să acționeze într-
un mod mai unificat și mai coerent pentru 
a-și îmbunătăți procesele decizionale;

Or. fr

Amendamentul 160
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Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale, în care Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) are un rol 
esențial;

Or. es

Amendamentul 161
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent pentru a-și îmbunătăți procesele 
decizionale;

9. subliniază că Uniunea Europeană 
trebuie să își utilizeze instrumentele 
existente într-un mod mai eficient și să 
acționeze într-un mod mai unificat și mai 
coerent, să își îmbunătățească procesele 
decizionale pentru a deveni un actor 
efectiv și credibil;

Or. en

Amendamentul 162
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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9a. solicită integrarea reală a egalității 
de gen și a drepturilor minorităților în 
aspectele strategice și operaționale ale 
acțiunii externe a UE, pentru a concepe și 
aplica o politică externă și de securitate 
mai cuprinzătoare, care să ia în 
considerare toate părțile societății; 
subliniază că această integrare trebuie să 
înceapă cu măsuri concrete în instituțiile 
UE care pun în aplicare politicile externe 
ale acesteia și trebuie să includă 
programarea direcționată în noul 
instrument financiar IVCDCI;

Or. en

Amendamentul 163
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. într-o lume multipolară și din ce în 
ce mai instabilă și în condițiile creșterii 
forțelor politice naționaliste, xenofobe 
și opuse principiilor democratice de bază, 
reamintește necesitatea de a consolida 
Uniunea Europeană ca actor mondial 
influent care exercită o putere 
necoercitivă și investește în prevenirea 
conflictelor și în mediere înainte de a lua 
în considerare opțiunile militare, precum 
și ca actor de referință în promovarea 
și implementarea păcii la nivel 
internațional;

Or. es

Amendamentul 164
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își subliniază angajamentul față de 
extindere, care rămâne o politică-cheie a 
UE, și față de perspectiva europeană a 
Balcanilor de Vest; reiterează că, în 
conformitate cu articolul 49 din TUE, 
orice stat european poate cere să devină 
membru al Uniunii Europene, cu condiția 
să adere la criteriile de la Copenhaga și să 
respecte principiile democrației, libertățile 
fundamentale, drepturile omului, 
drepturile minorităților și statul de drept;

Or. en

Amendamentul 165
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită UE și statele sale membre să 
aibă obiective ambițioase în cadrul 
conferinței internaționale privind 
schimbările climatice, să își îndeplinească 
obligațiile și să își folosească diplomația 
climatică pentru a stimula alți actori 
globali să urmeze strategii de 
decarbonizare adecvate; invită UE și 
statele sale membre să asigure fluxuri 
echitabile și suficiente de finanțare a 
combaterii schimbărilor climatice în 
cadrul Acordului de la Paris și să utilizeze 
ca instrument financiar predilect 
subvențiile, nu împrumuturile; cere ca 
UE să contribuie la eforturile de a oferi 
celor mai vulnerabile țări resursele 
necesare pentru adaptarea la încălzirea 
globală și la creșterea nivelului mării; 
insistă ca politicile și acordurile de 
dezvoltare și comerț, precum și acordurile 
relevante cu țările terțe, să includă 
obiectivele privind clima și mediul, să fie 
optimizate în funcție de acestea și să 
asigure un mecanism de finanțare ușor 
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accesibil și responsabil; invită UE să facă 
eforturi pentru încheierea unei convenții 
internaționale privind combustibilii fosili 
care să asigure neexploatarea acestora;

Or. en

Amendamentul 166
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază rolul UE de promotor al 
valorii universale a democrației liberale și 
de actor care și-o asumă ca cel mai bun 
dintre sistemele globale de organizare 
politică într-un moment în care este pusă 
sub semnul întrebării de puteri 
importante;

Or. es

Amendamentul 167
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Întărirea Parlamentului European ca pilon 
al PESC

Către un rol mai puternic al Parlamentului 
European în cadrul PESC/PSAC de la o 
perspectivă juridică la o nouă diplomație 
publică

Or. en

Amendamentul 168
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
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Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază că o componentă 
esențială a unei politici externe solide 
trebuie să fie asigurarea unui rol mai 
important al PE în PESC/PSAC; susține 
că este nevoie de mult mai multe sinergii 
pentru introducerea în PESC a unor 
principii juridice cum ar fi: principiul 
cooperării loiale, principiul unității în 
reprezentarea internațională a Uniunii, 
principiul egalității statelor membre și 
principiul respectării identităților 
naționale și a funcțiilor esențiale ale 
statului;

Or. en

Amendamentul 169
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că PE poate contribui la 
o PESC puternică numai printr-o 
legitimitate democratică mai mare a 
politicii externe a UE în cadrul PESC; o 
mai bună recunoaștere a drepturilor 
procedurale ale PE în domeniul 
PESC/PSAC; o nouă diplomație 
parlamentară; o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE; un 
rol întărit al PE în contextul relațiilor 
externe și al Brexitului; o PSAC 
inteligentă, care să ne întărească 
identitatea europeană; printr-un rol tot 
mai mare al respectării statului de drept 
în cadrul PESC; o strategie de 
comunicare și de consultare preliminară 
legată de PESC; un instrument de 
finanțare extern coerent, consecvent și 
complementar;
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Or. en

Amendamentul 170
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asigurarea unei legitimități democratice 
mai mari a politicii externe a UE în 
cadrul PESC

Or. en

Amendamentul 171
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o 
singură voce și când procesul decizional 
este transferat pas cu pas de la nivel 
național la nivel supranațional, profitând 
pe deplin de posibilitățile oferite de 
instituțiile UE și de procedurile acestora; 
subliniază că Uniunea Europeană ar 
trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

10. subliniază că numai cooperarea pe 
bază de unanimitate poate fi eficace și că 
un stat membru nu ar trebui niciodată să-
și poată impune politica diplomatică și 
strategică ;

Or. fr

Amendamentul 172
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
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Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național 
la nivel supranațional, profitând pe deplin 
de posibilitățile oferite de instituțiile UE și 
de procedurile acestora; subliniază că 
Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze 
toate mijloacele disponibile pentru a 
atinge acest obiectiv, inclusiv cele oferite 
de diplomația parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul potențial numai 
atunci când se exprimă cu o singură voce; 
reamintește că niciun stat membru, 
candidat sau partener nu poate fi forțat să 
ia poziții de politică externă sau să 
întreprindă acțiuni împotriva voinței sale 
sau împotriva consensului democratic al 
populației și deciziilor sale parlamentare; 
insistă asupra faptului că egalitatea între 
statele membre în elaborarea de politici și 
acțiuni externe și de securitate ale UE 
trebuie să fie respectată și garantată; 
subliniază că prerogativele parlamentelor 
naționale în domeniul politicii externe și 
de securitate a țărilor lor trebuie 
respectate;

Or. en

Amendamentul 173
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național 
la nivel supranațional, profitând pe deplin 
de posibilitățile oferite de instituțiile UE și 
de procedurile acestora; subliniază că 
Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze 
toate mijloacele disponibile pentru a atinge 
acest obiectiv, inclusiv cele oferite de 
diplomația parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce; subliniază că Uniunea Europeană ar 
trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

Or. en
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Amendamentul 174
Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național la 
nivel supranațional, profitând pe deplin de 
posibilitățile oferite de instituțiile UE și de 
procedurile acestora; subliniază că Uniunea 
Europeană ar trebui să utilizeze toate 
mijloacele disponibile pentru a atinge acest 
obiectiv, inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și acționează în consecință și când 
procesul decizional este transferat pas cu 
pas de la nivel național la nivel 
supranațional, profitând pe deplin de 
posibilitățile oferite de instituțiile UE și de 
procedurile acestora, cu deplina respectare 
a regulii subsidiarității și a competențelor 
statelor membre; subliniază că Uniunea 
Europeană ar trebui să utilizeze toate 
mijloacele disponibile pentru a atinge acest 
obiectiv, inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

Or. en

Amendamentul 175
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național 
la nivel supranațional, profitând pe deplin 
de posibilitățile oferite de instituțiile UE și 
de procedurile acestora; subliniază că 
Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze 
toate mijloacele disponibile pentru a atinge 
acest obiectiv, inclusiv cele oferite de 
diplomația parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce, profitând pe deplin de posibilitățile 
oferite de instituțiile UE și de procedurile 
acestora; subliniază că Uniunea Europeană 
ar trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

Or. en
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Amendamentul 176
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național 
la nivel supranațional, profitând pe deplin 
de posibilitățile oferite de instituțiile UE și 
de procedurile acestora; subliniază că 
Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze 
toate mijloacele disponibile pentru a atinge 
acest obiectiv, inclusiv cele oferite de 
diplomația parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când profită pe deplin de 
posibilitățile oferite de instituțiile UE și de 
procedurile acestora, în special de 
Consiliu; subliniază că Uniunea Europeană 
ar trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

Or. en

Amendamentul 177
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național la 
nivel supranațional, profitând pe deplin de 
posibilitățile oferite de instituțiile UE și de 
procedurile acestora; subliniază că Uniunea 
Europeană ar trebui să utilizeze toate 
mijloacele disponibile pentru a atinge acest 
obiectiv, inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național la 
nivel supranațional, profitând pe deplin de 
posibilitățile oferite de tratatele și 
instituțiile UE și de procedurile acestora; 
subliniază că Uniunea Europeană ar trebui 
să utilizeze toate mijloacele disponibile 
pentru a atinge acest obiectiv, inclusiv cele 
oferite de diplomația parlamentară;

Or. en
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Amendamentul 178
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o 
singură voce și când procesul decizional 
este transferat pas cu pas de la nivel 
național la nivel supranațional, profitând 
pe deplin de posibilitățile oferite de 
instituțiile UE și de procedurile acestora; 
subliniază că Uniunea Europeană ar 
trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană se 
confruntă cu o serie de provocări de 
politică externă și de securitate care pot fi 
soluționate doar printr-o cooperare mai 
strânsă între statele membre; subliniază 
că UE ar trebui, prin urmare, să 
intensifice coordonarea politicii externe și 
de securitate comune; subliniază, de 
asemenea, că acest lucru nu ar trebui să 
fie în detrimentul dreptului statelor 
membre de a decide asupra propriei 
politici externe și de securitate, care 
trebuie să rămână de competența statelor 
membre;

Or. sv

Amendamentul 179
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă cu o singură 
voce și când procesul decizional este 
transferat pas cu pas de la nivel național la 
nivel supranațional, profitând pe deplin de 
posibilitățile oferite de instituțiile UE și de 
procedurile acestora; subliniază că Uniunea 
Europeană ar trebui să utilizeze toate 
mijloacele disponibile pentru a atinge acest 
obiectiv, inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;

10. subliniază că Uniunea Europeană 
poate ajunge la întregul său potențial 
numai atunci când se exprimă și 
acționează cu o singură voce și când 
procesul decizional este transferat pas cu 
pas de la nivel național la nivelul UE, 
profitând pe deplin de posibilitățile oferite 
de instituțiile UE și de procedurile 
acestora; subliniază că Uniunea Europeană 
ar trebui să utilizeze toate mijloacele 
disponibile pentru a atinge acest obiectiv, 
inclusiv cele oferite de diplomația 
parlamentară;
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Or. en

Amendamentul 180
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. reamintește că articolul 2 alineatul 
(4) din TFUE prevede doar că „Uniunea 
este competentă, în conformitate cu 
dispozițiile Tratatului privind Uniunea 
Europeană, să definească și să pună în 
aplicare o politică externă și de securitate 
comună [...]”;

Or. en

Amendamentul 181
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. solicită o punere în aplicare 
efectivă și reușită a articolul 36 din TUE 
pentru a permite PE să își aducă 
contribuția substanțială la PESC, care să 
meargă dincolo de discursul parlamentar 
și să aibă un impact real asupra 
procesului decizional din cadrul 
Consiliului; PE ar trebui să fie consultat 
în legătură cu deciziile actuale, așa cu 
prevede articolului 36, cu privire la 
„opțiunile fundamentale din domeniul 
politicii externe și de securitate comune și 
ale politicii de [...] apărare” și nu doar cu 
privire la aspectele principale ale PESC 
sau la liniile generale de politică;

Or. en



PE643.168v01-00 86/193 AM\1192475RO.docx

RO

Amendamentul 182
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. recunoaște importanța relațiilor 
instituționalizate dintre PE și SEAE care 
îi conferă PE capacitatea de a „îndeplini 
pe deplin rolul în acțiunea externă a 
Uniunii, inclusiv funcțiile sale de control 
politic astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 14 alineatul (1) din TUE, 
precum și în domeniul legislativ și 
bugetar, astfel cum se prevede în 
tratate”1a

_________________
1a Decizia 2010/427/UE a Consiliului 
privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă, 
JO [2010] L 201, 3.8.2010, p. 30, articolul 
(3).

Or. en

Amendamentul 183
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o abordare mai integrată a politicii 
externe și de securitate a UE

Or. en

Amendamentul 184
Traian Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. salută noua agendă strategică 
2019-2024 a Consiliului, conform căreia 
„UE poate intra în relații cu puteri 
internaționale emergente în condiții de 
egalitate dacă evită o abordare 
fragmentară și prezintă un front unit, 
sprijinit de resursele UE și ale statelor 
membre”;

Or. en

Amendamentul 185
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe care sunt în același timp 
diferite și complementare cu cele ale 
executivului Uniunii Europene; solicită, 
prin urmare, o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE, care 
să includă o dimensiune parlamentară, și o 
cooperare interinstituțională în elaborarea 
de strategii față de țările și regiunile terțe;

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe, cum ar fi comisii 
parlamentare mixte și comisii 
parlamentare de cooperare cu țări terțe, 
precum și delegații interparlamentare, 
delegații ad hoc și misiuni de observare a 
alegerilor, care sunt în același timp diferite 
și complementare cu cele ale executivului 
Uniunii Europene solicită, prin urmare, o 
abordare mai integrată a politicii externe și 
de securitate a UE, care să includă o 
dimensiune parlamentară, și o cooperare 
interinstituțională în elaborarea de strategii 
față de țările și regiunile terțe, cu un 
accent special asupra Balcanilor de Vest 
și statelor din Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 186
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Idoia Villanueva Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe care sunt în același timp 
diferite și complementare cu cele ale 
executivului Uniunii Europene; solicită, 
prin urmare, o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE, care 
să includă o dimensiune parlamentară, și o 
cooperare interinstituțională în elaborarea 
de strategii față de țările și regiunile terțe;

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe care sunt în același timp 
diferite și complementare cu cele ale 
executivului Uniunii Europene; solicită, 
prin urmare, o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE, care 
să includă o dimensiune parlamentară, și o 
cooperare interinstituțională în elaborarea 
de strategii față de țările și regiunile terțe; 
afirmă că Parlamentul European trebuie 
să aibă un rol obligatoriu în cele mai 
importante decizii ale Uniunii pe scena 
internațională, în special în cele 
referitoare la desfășurarea misiunilor 
militare;

Or. en

Amendamentul 187
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe care sunt în același timp 
diferite și complementare cu cele ale 
executivului Uniunii Europene; solicită, 
prin urmare, o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE, care 
să includă o dimensiune parlamentară, și o 
cooperare interinstituțională în elaborarea 
de strategii față de țările și regiunile terțe;

11. reiterează, în acest sens, faptul că, 
de-a lungul anilor, Parlamentul a elaborat o 
serie de instrumente și rețele în domeniul 
acțiunii externe care sunt în același timp 
diferite și complementare cu cele ale 
executivului Uniunii Europene; solicită, 
prin urmare, o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE, care 
să includă o dimensiune parlamentară, și o 
cooperare interinstituțională în elaborarea 
de strategii față de țările și regiunile terțe; 
reamintește importanța diplomației 
parlamentare și a relațiilor 
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interparlamentare pentru sprijinirea 
acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 188
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o mai bună recunoaștere a 
drepturilor procedurale ale PE în 
domeniul PESC/PSAC;

Or. en

Amendamentul 189
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că articolul 36 din TUE 
prevede că: „Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru afaceri externe și politica 
de securitate consultă periodic 
Parlamentul European cu privire la 
aspectele principale și la opțiunile 
fundamentale din domeniul politicii 
externe și de securitate comune și ale 
politicii de securitate și apărare comune și 
îl informează în privința evoluției 
acestora[;] Acesta se asigură că punctele 
de vedere ale Parlamentului European să 
fie luate în considerare în mod 
corespunzător[;] Reprezentanții speciali 
pot fi implicați în activitatea de informare 
a Parlamentului European[;] 
Parlamentul European poate adresa 
întrebări sau formula recomandări 
Consiliului și Înaltului Reprezentant. 
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Parlamentul European organizează de 
două ori pe an o dezbatere privind 
progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a politicii externe și de securitate 
comune, inclusiv a politicii de securitate și 
apărare comune.”

Or. en

Amendamentul 190
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. remarcă faptul că, în conformitate 
cu Decizia 2010/427/UE a Consiliului 
privind organizarea și funcționarea 
Serviciului European de Acțiune Externă, 
Înaltul Reprezentant se va consulta 
periodic cu PE cu privire la chestiuni 
legate de PESC, că opiniile acestuia din 
urmă vor fi luate în considerare în mod 
corespunzător și că dreptul de acces la 
documente al deputaților în Parlamentul 
European ar trebui reglementat;

Or. en

Amendamentul 191
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. reamintește că articolul 3 alineatul 
(4) din Decizia 2010/427/UE a Consiliului 
prevede că „SEAE oferă sprijin și 
cooperează [...] în special cu Parlamentul 
European”, ceea ce creează în mod clar 
condiții pentru ca PE să își sporească 
implicarea - și capacitatea de informare - 
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în chestiunile legate de PESC/PSAC;

Or. en

Amendamentul 192
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11d. subliniază rolul fiecărei instituții 
implicate în PESC/PSAC în revizuirea 
metodelor sale de lucru și în evaluarea 
celei mai bune modalități de îndeplinire a 
rolului care îi revine în temeiul tratatelor;

Or. en

Amendamentul 193
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită un schimb de informații 
mai eficient și mai cuprinzător din partea 
Comisiei și a Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) pentru a permite 
Parlamentului să își exercite rolul de 
control în mod eficient și în timp util, 
inclusiv în domeniul PESC;

12. solicită o mai bună colaborare 
interinstituțională care să ofere informații 
Parlamentului în timp util, astfel încât 
acesta să își poată exprima, dacă este 
cazul, punctul de vedere, iar Comisia să 
poată ține seama, în măsura posibilului, 
de opiniile Parlamentului; un astfel de 
schimb de informații eficient și cuprinzător 
din partea Comisiei și a Serviciului 
European de Acțiune Externă (SEAE) va 
permite Parlamentului să își exercite rolul 
de control în mod eficient și în timp util, 
inclusiv în domeniul PESC;

Or. en
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Amendamentul 194
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită un schimb de informații mai 
eficient și mai cuprinzător din partea 
Comisiei și a Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) pentru a permite 
Parlamentului să își exercite rolul de 
control în mod eficient și în timp util, 
inclusiv în domeniul PESC;

12. solicită un schimb de informații mai 
eficient și mai cuprinzător din partea 
Comisiei și a Serviciului European de 
Acțiune Externă (SEAE) pentru a permite 
Parlamentului să își exercite rolul de 
control în mod eficient și în timp util, 
inclusiv în domeniul PESC; salută 
angajamentul viitorului ÎR/VP de a 
informa mai bine și mai din timp, de a 
implica și consulta Parlamentul cu privire 
la alegerile fundamentale din domeniul 
PESC;

Or. en

Amendamentul 195
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită întărirea controlului 
parlamentar asupra acțiunii externe a UE, 
inclusiv prin continuarea consultărilor 
periodice cu VP/ÎR, SEAE și Comisia, 
precum și încheierea negocierilor privind 
accesul Parlamentului la informații 
sensibile ale Consiliului în domeniul PESC 
și PSAC;

13. solicită întărirea rolului, controlului 
și supravegherii parlamentare asupra 
acțiunii externe a UE, inclusiv prin 
continuarea consultărilor periodice cu 
VP/ÎR, SEAE și Comisia, precum și 
încheierea negocierilor privind accesul 
Parlamentului la informații sensibile ale 
Consiliului în domeniul PESC și PSAC;

Or. en

Amendamentul 196
Idoia Villanueva Ruiz
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Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită întărirea controlului 
parlamentar asupra acțiunii externe a UE, 
inclusiv prin continuarea consultărilor 
periodice cu VP/ÎR, SEAE și Comisia, 
precum și încheierea negocierilor privind 
accesul Parlamentului la informații 
sensibile ale Consiliului în domeniul PESC 
și PSAC;

13. solicită întărirea controlului 
parlamentar asupra acțiunii externe a UE, 
inclusiv prin continuarea consultărilor 
periodice cu VP/ÎR, SEAE și Comisia, 
precum și încheierea negocierilor privind 
accesul Parlamentului la informații 
sensibile ale Consiliului în domeniul PESC 
și PSAC care nu exclud niciun grup 
politic din Parlamentul European;

Or. en

Amendamentul 197
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o nouă diplomație parlamentară;

Or. en

Amendamentul 198
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că, dacă/atunci 
când Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în 
calitate de comisie principală 
responsabilă cu relațiile cu țările terțe, ar 
trebui să primească toate informațiile 
necesare de la executivul UE pentru a-i 
permite să examineze, în numele 
Parlamentului, procesul de negociere în 

eliminat
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conformitate cu articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și să contribuie în timp util la 
viitorul (viitoarele) acord(uri) cu Regatul 
Unit, care va necesita aprobarea 
Parlamentului; subliniază importanța 
cooperării viitoare dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit în domeniul 
PESC și PSAC și recunoaște necesitatea 
găsirii unor soluții creative;

Or. en

Amendamentul 199
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în calitate 
de comisie principală responsabilă cu 
relațiile cu țările terțe, ar trebui să 
primească toate informațiile necesare de la 
executivul UE pentru a-i permite să 
examineze, în numele Parlamentului, 
procesul de negociere în conformitate cu 
articolul 218 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
să contribuie în timp util la viitorul 
(viitoarele) acord(uri) cu Regatul Unit, care 
va necesita aprobarea Parlamentului; 
subliniază importanța cooperării viitoare 
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
în domeniul PESC și PSAC și recunoaște 
necesitatea găsirii unor soluții creative;

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, comisiile pentru 
afaceri externe și pentru comerț 
internațional ale Parlamentului, în calitate 
de comisii principale responsabile cu 
relațiile în materie de afaceri externe și 
comerț internațional cu țările terțe, ar 
trebui să primească toate informațiile 
necesare de la executivul UE pentru a-i 
permite să examineze, în numele 
Parlamentului, procesul de negociere în 
conformitate cu articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și să contribuie în timp util la 
viitorul (viitoarele) acord(uri) cu Regatul 
Unit, care va necesita aprobarea 
Parlamentului subliniază importanța 
cooperării viitoare dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit în domeniul 
PESC și PSAC și recunoaște necesitatea 
găsirii unor soluții constructive;

Or. en

Amendamentul 200
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Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în calitate 
de comisie principală responsabilă cu 
relațiile cu țările terțe, ar trebui să 
primească toate informațiile necesare de la 
executivul UE pentru a-i permite să 
examineze, în numele Parlamentului, 
procesul de negociere în conformitate cu 
articolul 218 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 
să contribuie în timp util la viitorul 
(viitoarele) acord(uri) cu Regatul Unit, care 
va necesita aprobarea Parlamentului; 
subliniază importanța cooperării viitoare 
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
în domeniul PESC și PSAC și recunoaște 
necesitatea găsirii unor soluții creative;

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în calitate 
de comisie principală responsabilă cu 
relațiile politice cu țările terțe, ar trebui să 
primească toate informațiile necesare de la 
executivul UE pentru a-i permite, 
împreună cu toate celelalte comisii 
competente, să examineze, în numele 
Parlamentului, procesul de negociere în 
conformitate cu articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și să contribuie în timp util la 
viitorul (viitoarele) acord(uri) cu Regatul 
Unit, care va necesita aprobarea 
Parlamentului; subliniază importanța 
cooperării viitoare dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit în domeniul 
PESC și PSAC;

Or. en

Amendamentul 201
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în calitate 
de comisie principală responsabilă cu 
relațiile cu țările terțe, ar trebui să 
primească toate informațiile necesare de la 
executivul UE pentru a-i permite să 
examineze, în numele Parlamentului, 
procesul de negociere în conformitate cu 
articolul 218 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și 

14. ia act de faptul că, dacă/atunci când 
Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
afaceri externe a Parlamentului, în calitate 
de comisie principală responsabilă cu 
relațiile cu țările terțe, și parlamentele 
naționale ar trebui să primească toate 
informațiile necesare de la executivul UE 
pentru a-i permite să examineze, în numele 
Parlamentului, procesul de negociere în 
conformitate cu articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 



PE643.168v01-00 96/193 AM\1192475RO.docx

RO

să contribuie în timp util la viitorul 
(viitoarele) acord(uri) cu Regatul Unit, care 
va necesita aprobarea Parlamentului; 
subliniază importanța cooperării viitoare 
dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit 
în domeniul PESC și PSAC și recunoaște 
necesitatea găsirii unor soluții creative;

(TFUE) și să contribuie în timp util la 
viitorul (viitoarele) acord(uri) cu Regatul 
Unit, care va necesita aprobarea 
Parlamentului; subliniază importanța 
cooperării viitoare dintre Uniunea 
Europeană și Regatul Unit în domeniul 
PESC și PSAC și recunoaște necesitatea 
găsirii unor soluții creative;

Or. fr

Amendamentul 202
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază necesitatea ca UE și 
statele membre să colaboreze pentru a 
stabili o strategie politică globală pentru o 
diplomație parlamentară reorientată care 
să includă o abordare mai integrată a 
politicii externe și de securitate a UE și să 
adapteze modul de funcționare a acestora;

Or. en

Amendamentul 203
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită o PESC mai coerentă care 
să identifice obiective pe termen lung; să 
își consolideze capacitatea de a lua decizii 
și de a ține seama de diversele interese 
sectoriale; să stabilească o legătură mai 
puternică între politica UE și acțiunile la 
nivel național; să se concentreze mai mult 
pe definirea elementelor esențiale ale 
politicii și să controleze modul în care 
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aceste politici sunt puse în aplicare și 
comunicate cetățenilor din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 204
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru creșterea rolului PE în contextul 
relațiilor externe și al Brexitului;

Or. en

Amendamentul 205
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. recunoaște că participarea PE la 
negocierile și încheierea acordurilor 
internaționale reprezintă un pas 
important care reflectă controlul 
democratic asupra relațiilor externe;

Or. en

Amendamentul 206
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. remarcă faptul că, dacă/atunci 
când Brexitul va avea loc, Comisia pentru 
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afaceri externe a Parlamentului, în 
calitate de comisie principală 
responsabilă cu relațiile cu țările terțe, ar 
trebui să primească toate informațiile 
necesare de la executivul UE pentru a-i 
permite să examineze, în numele 
Parlamentului, procesul de negociere în 
conformitate cu articolul 218 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și să contribuie în timp util la 
viitorul (viitoarele) acord(uri) cu Regatul 
Unit, care va (vor) necesita aprobarea 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 207
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. subliniază importanța cooperării 
viitoare dintre Uniunea Europeană și 
Regatul Unit în domeniul PESC și PSAC 
și recunoaște necesitatea găsirii unor 
soluții creative;

Or. en

Amendamentul 208
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o politică de securitate și apărare 
comună (PSAC) inteligentă, care 
consolidează identitatea noastră 
europeană

Or. en



AM\1192475RO.docx 99/193 PE643.168v01-00

RO

Amendamentul 209
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14f. recunoaște importanța PSAC în 
consolidarea identității noastre europene 
și a autonomiei noastre strategice în 
promovarea păcii, securității și 
progresului în Europa și în lume; 
reamintește că europenii au favorizat în 
mod constant o PSAC, majoritatea 
statelor membre angajându-se să își 
crească cheltuielile pentru apărare sau 
cheltuind deja 2 % din PIB pentru 
apărare;

Or. en

Amendamentul 210
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14g. reamintește conținutul articolului 
24 alineatul (1) din TUE, care prevede 
următoarele: „[c]ompetența Uniunii în 
materie de politică externă și de apărare 
comună include [...] toate chestiunile 
referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv 
la definirea treptată a unei politici de 
apărare comune care poate conduce la o 
apărare comună”;

Or. en

Amendamentul 211
Traian Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14h. recunoaște faptul că nu toate 
conceptele sunt definite de tratate, însă 
arată că PESC ține de domeniul 
afacerilor externe, iar PSAC de domeniul 
apărării; întrucât PSAC este parte 
integrantă a PESC, procesele decizionale 
sunt similare;

Or. en

Amendamentul 212
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14i. subliniază că Procesul anual 
coordonat de revizuire al UE privind 
apărarea (CARD) sau Capacitatea 
militară de planificare și conducere 
(MPCC) au ca scop influențarea 
mentalităților și a unor practici naționale 
prin cooperare, că Fondul european de 
apărare (FEA) finanțează direct 
cercetarea în domeniul apărării și 
dezvoltarea capacităților, că aceste cadre 
cresc responsabilitatea statelor membre și 
a instituțiilor UE pentru o mai mare 
răspundere în domeniul PSAC;

Or. en

Amendamentul 213
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 j (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14j. face apel la o mai bună colaborare 
între statele membre pentru o abordare 
sistematică clară a înțelegerii a riscurilor, 
a impactului instabilității și pentru 
crearea unei mai largi baze de evaluare a 
riscurilor în domeniul securității și 
apărării;

Or. en

Amendamentul 214
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Investiții strategice pentru o PSAC mai 
integrată

Or. en

Amendamentul 215
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14k. reamintește că industria 
europeană a apărării reprezintă o cifră de 
afaceri totală de 100 de miliarde EUR pe 
an; politica spațială a UE, care vizează 
sfidările actuale, cum ar fi combaterea 
schimbărilor climatice sau inovarea 
tehnologică, rămâne un domeniu strategic 
pentru UE, având un incontestabil efect 
pozitiv asupra exercitării rolului de lider 
mondial al UE;

Or. en
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Amendamentul 216
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14l. subliniază că este important ca 
implementarea Fondului european de 
apărare să îmbunătățească capacitățile 
naționale și să sprijine dezvoltarea 
industriilor și capabilităților naționale de 
apărare, creând sinergii la nivelul UE și 
NATO;

Or. en

Amendamentul 217
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 m (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14m. cheamă la adoptarea unei strategii 
coerente de investiții în PSAC care să 
creeze o bază pentru o industrie militară 
integrată la nivelul UE, care să se 
concentreze pe construirea unei piețe 
europene deschise și competitive a 
echipamentelor de apărare, asigurând, în 
același timp, respectarea normelor UE în 
materie de achiziții publice în domeniul 
apărării, promovând o industrie spațială 
puternică și inovatoare, care să acorde un 
sprijin fără precedent unei noi PESC și 
unei PSAC inteligente;

Or. en

Amendamentul 218
Traian Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 14 n (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14n. subliniază importanța menținerii 
unui acces autonom, fiabil și eficient la 
spațiu al UE, pentru a explora 
modalitățile prin care putem valorifica la 
maximum atuurile pentru atingerea 
obiectivelor climatice, inclusiv prin 
utilizarea programului Copernicus pentru 
monitorizarea emisiilor de CO2;

Or. en

Amendamentul 219
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 o (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14o. solicită îmbunătățirea legăturii 
esențiale dintre spațiu și apărare și 
securitate prin sprijinirea implicării 
statelor membre în serviciul public 
reglementat Galileo, care poate fi utilizat 
de statele membre pentru servicii de 
urgență, operațiuni de menținere a păcii 
și gestionarea crizelor și sprijină o 
abordare comună pentru o PSAC 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 220
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 p (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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14p. solicită dezvoltarea unei cooperări 
structurate permanente (PESCO) ca 
proiect esențial de colaborare pentru 
dimensiunea de apărare a UE, care să 
consolideze capacitățile naționale și să se 
angajeze în spiritul unei cooperări 
transatlantice valoroase;

Or. en

Amendamentul 221
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru respectarea statului de drept în 
cadrul PESC

Or. en

Amendamentul 222
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 q (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14q. subliniază eforturile UE pentru 
afirmarea consecventă a menținerii și 
consolidării unei ordini internaționale 
libere și deschise, bazate pe respectarea 
statului de drept;

Or. en

Amendamentul 223
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 r (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14r. reamintește că articolul 21 
alineatul 1 din TUE prevede: „Acțiunea 
Uniunii pe scena internațională se 
orientează după principiile care au 
inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea 
sa” și, așa cum am văzut, menționează 
„democrația, statul de drept, 
universalitatea, indivizibilitatea și 
drepturile omului și libertățile 
fundamentale, respectarea demnității 
umane, principiile egalității și 
solidarității, precum și respectarea 
principiilor Cartei Organizației Națiunilor 
Unite și a dreptului internațional.”

Or. en

Amendamentul 224
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru o strategie de comunicare și de 
consultare preliminară legată de PESC;

Or. en

Amendamentul 225
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. solicită ca, înainte de adoptarea 
unei strategii legate de PESC sau a 
comunicării de către Comisie și SEAE, să 
se creeze un mecanism de consultare cu 
Comisia pentru afaceri externe și 

15. solicită crearea unui mecanism de 
consultare structurată permanentă cu 
Comisia pentru afaceri externe și 
subcomisiile sale a cărei utilizare să fie 
obligatorie înainte de adoptarea oricărei 
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organismele pertinente; strategii legate de PESC sau a oricărei 
comunicări de către Comisie și SEAE;

Or. en

Amendamentul 226
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că o politică externă și 
de securitate comună credibilă și eficace 
trebuie să se bazeze pe resurse financiare 
adecvate; solicită ca acestea să fie puse la 
dispoziția acțiunii externe a UE în 
următorul cadru financiar multianual 
(CFM) (2021-2027), iar UE să își 
concentreze resursele pe prioritățile 
strategice;

Or. en

Amendamentul 227
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită ca UE să se concentreze pe 
o mai bună comunicare cu cetățenii din 
întreaga Uniune Europeană în ceea ce 
privește viziunea, misiunea și obiectivele 
sale de politică în domeniul PESC; 
în situația actuală, Uniunea Europeană îi 
obligă pe cetățeni să caute în mod activ 
informații;

Or. en
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Amendamentul 228
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. subliniază că, în era digitală, UE 
trebuie să colaboreze nu numai cu ONG-
urile, ci și cu cetățenii obișnuiți care pot 
contribui la promovarea și îndeplinirea 
obiectivelor politice esențiale în 
comunitățile lor; UE trebuie să 
interacționeze activ cu cetățenii, să 
încurajeze o participare sporită la 
reconfigurarea evoluțiilor politice și să 
vină cu soluții inovatoare pentru o 
Europă mai puternică și unită;

Or. en

Amendamentul 229
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pentru instrumente de finanțare externă 
coerente, consecvente și complementare;

Or. en

Amendamentul 230
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 

eliminat
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și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce 
în ce mai mari în materie de securitate și 
de politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un 
sistem adecvat de control și echilibru, un 
nivel suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica 
strategică și controlul punerii în aplicare 
de către Parlament; subliniază necesitatea 
unei finanțări eficiente și adecvate în 
cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace 
(IcSP), în special în sprijinirea păcii și a 
stabilității în întreaga lume; se așteaptă să 
fie adoptate în timp util instrumentele 
pentru perioada de după 2020, astfel încât 
să se evite lacunele inutile în finanțare;

Or. fr

Amendamentul 231
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
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și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază importanța 
principiului diferențierii în asistența 
legată de investiții pentru țările vizate de 
politica de vecinătate care și-au luat mai 
multe angajamente în ceea ce privește 
reformele europene, pe baza principiului 
„mai mult pentru mai mult” și „mai puțin 
pentru mai puțin”; subliniază necesitatea 
unei finanțări eficiente și adecvate în 
cadrul Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

Or. en

Amendamentul 232
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce 
în ce mai mari în materie de securitate și 
de politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un 
sistem adecvat de control și echilibru, un 
nivel suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica 
strategică și controlul punerii în aplicare 
de către Parlament; subliniază necesitatea 
unei finanțări eficiente și adecvate în 
cadrul Instrumentului de asistență pentru 

16. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că instrumentele 
financiare propuse pentru perioada 2021-
2027 nu îndeplinesc cerințele 
Parlamentului European de control 
democratic și transparent solid din partea 
parlamentelor naționale și a 
Parlamentului European, exprimate în 
raportul său privind punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare externe ale UE: 
evaluarea intermediară din 2017 și 
viitoarea arhitectură post-2020 (A8-
0112/2018); insistă asupra întăririi 
procedurilor de control parlamentar și 
supraveghere parlamentară a tuturor 
instrumentelor financiare externe; cere o 
mai mare transparență în ceea ce privește 
punerea în aplicare a instrumentelor 
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preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace 
(IcSP), în special în sprijinirea păcii și a 
stabilității în întreaga lume; se așteaptă să 
fie adoptate în timp util instrumentele 
pentru perioada de după 2020, astfel încât 
să se evite lacunele inutile în finanțare;

financiare prin crearea unei baze de date 
publice unice și transparente comune a 
proiectelor și a acțiunilor ;

Or. en

Amendamentul 233
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență și contribuții în ce 
privește politica strategică, precum și 
controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

Or. en
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Amendamentul 234
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, inclusiv Instrumentul 
european pentru pace, astfel încât să se 
evite lacunele inutile în finanțare;

Or. en

Amendamentul 235
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul aplicării de către Parlament; 
subliniază necesitatea unui rol sporit al 
Parlamentului în timpul controlului și 
orientării Instrumentului de asistență 
pentru preaderare pentru perioada 2021-
2027 (IPA III); subliniază rolul 
Instrumentului care contribuie la stabilitate 
și pace (IcSP), în special în sprijinirea păcii 
și a stabilității în întreaga lume; se așteaptă 
să fie adoptate în timp util instrumentele 
pentru perioada de după 2020, astfel încât 
să se evite lacunele inutile în finanțare;

Or. en

Amendamentul 236
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Phil Bennion, 
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate, așa cum 
sunt prevăzute în Tratate, între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 



AM\1192475RO.docx 113/193 PE643.168v01-00

RO

cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

Or. en

Amendamentul 237
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită o mai mare coerență, 
consecvență și complementaritate între 
instrumentele de finanțare externă ale UE 
și PESC, pentru a permite Uniunii 
Europene să facă față provocărilor din ce în 
ce mai mari în materie de securitate și de 
politică externă; consideră că structura 
simplificată a instrumentelor externe 
propuse în cadrul Instrumentului de 
vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională necesită un sistem 
adecvat de control și echilibru, un nivel 
suficient de transparență, precum și 
contribuții în ce privește politica strategică 
și controlul punerii în aplicare de către 
Parlament; subliniază necesitatea unei 
finanțări eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 

16. solicită o abordare mai strategică, 
o mai mare coerență, consecvență și 
complementaritate între instrumentele de 
finanțare externă ale UE și PESC, pentru a 
permite Uniunii Europene să facă față 
provocărilor din ce în ce mai mari în 
materie de securitate și de politică externă; 
consideră că structura simplificată a 
instrumentelor externe propuse în cadrul 
Instrumentului de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională necesită un sistem adecvat 
de control și echilibru, un nivel suficient de 
transparență, precum și contribuții în ce 
privește politica strategică și controlul 
punerii în aplicare de către Parlament; 
subliniază necesitatea unei finanțări 
eficiente și adecvate în cadrul 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare pentru perioada 2021-2027 
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care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

(IPA III); subliniază rolul Instrumentului 
care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), 
în special în sprijinirea păcii și a stabilității 
în întreaga lume; se așteaptă să fie adoptate 
în timp util instrumentele pentru perioada 
de după 2020, astfel încât să se evite 
lacunele inutile în finanțare;

Or. en

Amendamentul 238
Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere; își 
confirmă sprijinul pentru independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
tuturor țărilor din Parteneriatului estic 
în cadrul frontierelor lor recunoscute la 
nivel internațional și respinge ferm 
utilizarea forței sau amenințarea cu 
forța pentru soluționarea conflictelor;

Or. es

Amendamentul 239
Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Attila Ara-Kovács, Stelios Kouloglou
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic; salută 
rolul sporit al UE în soluționarea 
conflictelor și consolidarea încrederii în 
cadrul sau în sprijinul actualelor formule 
și principii de negociere convenite și 
solicită dezvoltarea în continuare a 
cooperării interinstituționale în materie de 
mediere, pe baza normelor și principiilor 
dreptului internațional, ale Cartei ONU și 
ale Actului final de la Helsinki al OSCE 
din 1975 ;

Or. en

Amendamentul 240
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
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mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere; își 
reafirmă sprijinul pentru independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
tuturor țărilor din Parteneriatul estic în 
frontierele lor recunoscute pe plan 
internațional și respinge ferm utilizarea 
forței sau a amenințărilor de utilizare a 
forței în soluționarea conflictelor;

Or. en

Amendamentul 241
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere; 
este ferm convins că angajamentul UE în 
favoarea suveranității, integrității 
teritoriale și independenței politice a 
tuturor țărilor Parteneriatului estic în 
interiorul frontierelor lor recunoscute la 
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nivel internațional este esențial pentru o 
politică externă de succes a UE față de 
acestea;

Or. en

Amendamentul 242
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul soluționării 
conflictelor, medierii și al dialogului, în 
special în țările din Balcanii de Vest și din 
Parteneriatul estic, și solicită dezvoltarea în 
continuare a cooperării interinstituționale și 
a dialogului în materie de mediere; 
reiterează angajamentul UE față de 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei și a 
tuturor celorlalte țări ale Parteneriatului 
estic în frontierele lor recunoscute la nivel 
internațional;

Or. en

Amendamentul 243
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere; 
reamintește că democrațiile moderne de 
au nevoie de ramuri legislative pe deplin 
funcționale și, în acest sens, subliniază 
importanța sprijinirii activității 
parlamentelor atât în Balcanii de Vest, cât 
și în țările din vecinătate;

Or. en

Amendamentul 244
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii 
conflictelor și medierii; subliniază că o 
astfel de abordare oferă un grad ridicat de 
valoare adăugată la nivelul UE în domeniul 
politic, social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 

17. consideră că prevenirea 
conflictelor și medierea, precum și 
soluționarea pașnică a conflictelor 
prelungite, în special în vecinătatea 
imediată a UE, ar trebui să fie o prioritate 
în următorii ani; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
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dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

Or. en

Amendamentul 245
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului la mediere, dialog și 
promovarea valorilor democrației, statului 
de drept, respectului pentru minorități și 
drepturilor fundamentale, în special în 
țările din Balcanii de Vest, Parteneriatul 
estic și vecinătatea sudică, și solicită 
aprofundarea cooperării interinstituționale 
cu aceste țări;

Or. fr

Amendamentul 246
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii 
conflictelor și medierii; subliniază că o 
astfel de abordare oferă un grad ridicat de 
valoare adăugată la nivelul UE în 
domeniul politic, social, economic și al 
securității; reamintește că acțiunile de 
prevenire și de mediere a conflictelor 
contribuie la afirmarea prezenței și a 
credibilității Uniunii pe scena 
internațională; evidențiază contribuția 
valoroasă a Parlamentului în domeniul 
medierii și al dialogului, în special în 
țările din Balcanii de Vest și din 
Parteneriatul estic, și solicită dezvoltarea 
în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să permită OSCE 
să desfășoare activități de prevenire a 
conflictelor și de mediere în numele 
statelor membre și în cooperare cu 
acestea; subliniază că o astfel de abordare 
oferă un grad ridicat de valoare adăugată în 
domeniul politic, social, economic și al 
securității; reamintește că acțiunile de 
prevenire și de mediere a conflictelor 
contribuie la afirmarea prezenței și a 
credibilității națiunilor europene pe scena 
internațională; evidențiază incapacitatea 
UE de a sprijini până în prezent un proces 
de justiție de tranziție pentru Balcanii de 
Vest, în pofida faptului că este activă în 
regiune de mai mult de 20 ani și solicită 
statelor membre să coopereze și să 
sprijine instaurarea unei păci reale în 
Balcanii de Vest;

Or. en

Amendamentul 247
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că activitățile de prevenire și 
de mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității UE pe 
scena internațională și că acestea ar trebui 
integrate într-o abordare holistică care să 
cuprindă combină securitatea, diplomația 
și dezvoltarea; evidențiază contribuția a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
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interinstituționale în materie de mediere; de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

Or. fr

Amendamentul 248
Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 
adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate instaurării păcii, 
prevenirii conflictelor și medierii; 
subliniază că o astfel de abordare oferă un 
grad ridicat de valoare adăugată la nivelul 
UE în domeniul politic, social, economic și 
al securității; reamintește că acțiunile de 
prevenire și de mediere a conflictelor 
contribuie la afirmarea prezenței și a 
credibilității Uniunii pe scena 
internațională; evidențiază contribuția 
valoroasă a Parlamentului în domeniul 
medierii și al dialogului, în special în țările 
din Balcanii de Vest și din Parteneriatul 
estic, și solicită dezvoltarea în continuare a 
cooperării interinstituționale în materie de 
mediere;

Or. en

Amendamentul 249
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. încurajează UE să acorde în 
continuare prioritate prevenirii conflictelor 
și medierii; subliniază că o astfel de 
abordare oferă un grad ridicat de valoare 

17. încurajează țările europene să 
acorde în continuare prioritate prevenirii 
conflictelor și medierii; subliniază că o 
astfel de abordare oferă un grad ridicat de 



PE643.168v01-00 122/193 AM\1192475RO.docx

RO

adăugată la nivelul UE în domeniul politic, 
social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

valoare adăugată la nivelul UE în domeniul 
politic, social, economic și al securității; 
reamintește că acțiunile de prevenire și de 
mediere a conflictelor contribuie la 
afirmarea prezenței și a credibilității 
Uniunii pe scena internațională; 
evidențiază contribuția valoroasă a 
Parlamentului în domeniul medierii și al 
dialogului, în special în țările din Balcanii 
de Vest și din Parteneriatul estic, și solicită 
dezvoltarea în continuare a cooperării 
interinstituționale în materie de mediere;

Or. fr

Amendamentul 250
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște că, pentru a fi un actor 
puternic pe plan mondial, UE trebuie să 
fie un actor relevant în vecinătate, ceea ce 
presupune și o prezență diplomatică 
suficientă;

Or. en

Amendamentul 251
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește importanța unei 
politici europene de vecinătate (PEV) 
solide, în cadrul căreia UE se angajează 
să respecte interesele societale, politice și 
economice comune cu țările partenere din 
est și sud; subliniază că este necesar ca 
PEV să întărească robustețea partenerilor 
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UE ca o prioritate-cheie în fața 
amenințărilor și a presiunilor cu care 
aceștia se confruntă;

Or. en

Amendamentul 252
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că puterea 
necoercitivă este cel mai important 
instrument de politică externă și de 
securitate a Uniunii Europene și 
elementul care o distinge pe plan 
internațional; reafirmă, în acest sens, 
necesitatea de a urmări o abordare „mai 
mult pentru mai mult” și „mai puțin 
pentru mai puțin” în politicile sale de 
vecinătate și de extindere; subliniază, de 
asemenea, importanța politicii de 
extindere ca forță de propulsie a UE și 
reiterează necesitatea ca aceasta să fie 
ambițioasă și credibilă;

Or. en

Amendamentul 253
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază rolul strategic al 
Uniunii în vecinătatea sa sudică și estică, 
care se axează pe eforturile de a întări și 
mai mult robustețea la nivel 
statal, economic și al societății și de a 
soluționa situațiile de criză; recunoaște 
importanța stabilității vecinătății estice 
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pentru stabilitatea Uniunii și încurajează 
dezvoltarea unor relații din ce în ce mai 
strânse cu țările Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 254
Andrzej Halicki

Propunere de rezoluție
Punctul 17 – subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) reamintește și subliniază că 
cooperarea cu țările din cadrul 
Parteneriatului estic și cu alte țări din 
vecinătatea UE ar trebui să fie o prioritate 
pentru PESC, având în vedere interesul 
vital al UE în dezvoltarea și 
democratizarea acestor țări; de aceea, 
regretă concluziile Consiliului European 
din 17-18 octombrie 2019 și își reiterează 
poziția cu privire la această chestiune, 
exprimată la 24 octombrie 2019, cu 
speranța că Consiliul European își va 
revizui decizia cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 255
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază importanța adunărilor 
parlamentare ca forumuri de cooperare și 
dialog instituțional și contribuția lor 
valoroasă la acțiunea externă europeană, 
inclusiv în domeniul securității și 
apărării; subliniază că trebuie promovată 
activitatea acestor adunări și garantată 
buna desfășurare a lucrărilor lor;
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Or. es

Amendamentul 256
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la încălcarea principiilor dreptului 
internațional în orice conflicte din țările 
Parteneriatului estic și își reiterează 
viziunea potrivit căreia actualele conflicte 
din țările Parteneriatului estic ar trebui să 
fie soluționate în conformitate cu dreptul, 
normele și principiile internaționale;

Or. en

Amendamentul 257
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. consideră că UE trebuie să se 
concentreze mai degrabă asupra unității 
populației sale decât asupra unor acțiuni 
concurente: state mai mari împotriva 
statelor mai mici, Europa de Nord 
împotriva Europei de Sud, Europa de Vest 
împotriva Europei de Est, este important 
să se ceară întărirea rolului instituțiilor 
UE, introducând în dezbaterea 
politică viziunile alegătorilor săi;

Or. en

Amendamentul 258
Urmas Paet, Klemen Grošelj
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. remarcă faptul că stabilitatea 
vecinătății estice este importantă pentru 
stabilitatea Uniunii și încurajează 
dezvoltarea unor relații mai strânse cu 
țările Parteneriatului estic; invită Comisia 
și SEAE să continue să întărească 
legăturile economice și de conectivitate, 
utilizând acorduri comerciale și de 
asociere, accesul la piața unică și contacte 
personale mai strânse, inclusiv prin 
facilitarea și liberalizarea vizelor atunci 
când toate condițiile au fost îndeplinite, ca 
stimulente pentru încurajarea reformelor 
democratice și adoptarea normelor și 
standardelor europene;

Or. en

Amendamentul 259
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. recunoaște importanța pe care o 
are stabilitatea vecinătății estice pentru 
securitatea Uniunii și potențialul 
transformator pe care UE îl are în raport 
cu regiunile și țările învecinate; 
solicită consolidarea politicii 
Parteneriatului estic în următorul deceniu 
prin crearea unei strategii pentru 
Ucraina, Moldova și Georgia — trio-
ul celor mai avansate țări asociate 
Parteneriatului estic (Strategia Trio 
2030), pe baza principiului „mai mult 
pentru mai mult” și „mai puțin pentru 
mai puțin”, condusă de instituțiile UE și 
de coaliția țărilor UE care împărtășesc 
aceeași viziune (procesul trio-ului 
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european), punând accentul pe proiecte și 
programe concrete care să urmărească 
cele mai bune practici ale procesului de la 
Berlin și ale integrării în Spațiul 
Economic European; consideră că 
succesul transformării în țările 
Parteneriatului estic, în special în țările 
asociate UE Ucraina, Georgia și Moldova, 
poate avea un efect pozitiv și asupra 
societății Rusiei vecine;

Or. en

Amendamentul 260
Ilhan Kyuchyuk, Christophe Grudler, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. solicită din nou sprijin 
necondiționat din partea UE pentru 
suveranitatea, integritatea teritorială și 
independența politică a tuturor țărilor 
Parteneriatului estic în limitele 
frontierelor lor recunoscute pe plan 
internațional și subliniază cu fermitate 
importanța unei poziții proactive, bazate 
pe dreptul internațional, împotriva 
conflictelor de durată din vecinătatea 
estică;

Or. en

Amendamentul 261
Karol Karski, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază sprijinul necondiționat 
al UE pentru suveranitatea, integritatea 
teritorială și independența politică a 
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tuturor țărilor Parteneriatului estic în 
limita frontierelor lor recunoscute pe plan 
internațional și subliniază cu fermitate 
importanța unei poziții proactive, bazate 
pe dreptul internațional, împotriva 
conflictelor de durată din vecinătatea 
estică;

Or. en

Amendamentul 262
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. își reafirmă sprijinul ferm pentru 
independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei în 
limitele frontierelor sale recunoscute pe 
plan internațional și își menține 
angajamentul deplin față de politica de 
nerecunoaștere a anexării ilegale a 
Crimeei;

Or. en

Amendamentul 263
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 17 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17c. își reafirmă sprijinul pentru 
Parteneriatul estic, care a împlinit zece 
ani în 2019; subliniază, cu toate acestea, 
că, pentru a avea mai mult succes, este 
nevoie de noi inițiative și angajamente din 
partea ambelor părți, atât a UE, cât și a 
partenerilor noștri;

Or. en
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Amendamentul 264
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. salută reafirmarea de către 
președintele Comisiei a perspectivei 
europene a Balcanilor de Vest; solicită o 
strategie de extindere credibilă a UE în 
Balcanii de Vest, o regiune de importanță 
strategică pentru UE; subliniază 
importanța unui proces de reformă 
continuu legat de efectul transformator 
asupra țărilor candidate; constată cu 
regret încetinirea procesului;

Or. en

Amendamentul 265
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că, în cadrul actualei 
politici de extindere a UE, un proces 
credibil de aderare bazat pe 
condiționalități extinse și echitabile 
rămâne un instrument important pentru 
promovarea securității prin creșterea 
rezilienței țărilor din sud-estul Europei;

Or. en

Amendamentul 266
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. consideră că politica de extindere 
a UE este cel mai de succes și puternic 
instrument de politică externă din 
ultimele decenii; îndeamnă statele 
membre să susțină o perspectivă de 
extindere credibilă pentru țările din 
Balcanii de Vest și din motive de politică 
externă;

Or. en

Amendamentul 267
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. își reafirmă angajamentul cu 
privire la procesul de extindere, care 
rămâne o politică esențială a UE; 
reiterează sprijinul fără echivoc al UE 
pentru perspectiva europeană a 
Balcanilor de Vest; subliniază că procesul 
de extindere trebuie să se bazeze în 
continuare pe merite și pe condiționalități 
stricte și echitabile, în conformitate cu 
aplicarea criteriilor de la Copenhaga; își 
menține angajamentul deplin de a sprijini 
reformele și proiectele orientate către UE, 
axându-se în special pe consolidarea în 
continuare a statului de drept și a bunei 
guvernanțe, pe protejarea drepturilor 
fundamentale și pe promovarea 
reconcilierii, a relațiilor de bună 
vecinătate și a cooperării regionale;

Or. en

Amendamentul 268
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază că atât UE, cât și Rusia 
au responsabilitatea de a contribui la 
construirea unei ordini europene de pace 
care să garanteze securitatea tuturor, 
inclusiv a statelor din vecinătatea 
comună, la consolidarea democrației și a 
statului de drept, la garantarea tuturor 
drepturilor omului, la facilitarea 
contactelor cu societatea civilă și la 
promovarea comerțului și a cooperării 
economice; solicită, având în vedere 
tensiunile, cursa înarmării și o spirală tot 
mai rapidă a confruntării politice și 
militare, o reorientare fundamentală a 
politicii UE privind Rusia; consideră că 
acest proces ar trebui să înceapă cu o 
evaluare sinceră a rezultatelor politicii 
actuale și să completeze evaluarea critică 
a dezvoltării interne și a politicii externe a 
Rusiei printr-o analiză autocritică a 
propriei politici; invită UE și Rusia să 
înceteze războiul propagandistic, să 
încerce să-și rezolve diferendele fără 
condiții prealabile și să inițieze un dialog 
structurat, axat pe rezultate;

Or. en

Amendamentul 269
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. reiterează angajamentul UE de a 
sprijini suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială a partenerilor săi; 
subliniază necesitatea de a aborda toate 
conflictele înghețate în conformitate cu 
dreptul, normele și principiile 
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internaționale, de a crește sprijinul 
acordat rezidenților afectați de conflicte, 
persoanelor strămutate în interiorul țării 
(PSI) și refugiaților și de a contracara 
încercările de destabilizare provenite din 
țările terțe, în special din Rusia; reafirmă 
condamnarea anexării ilegale a Crimeei 
de către Rusia și a intervenției militare a 
acestei țări în estul Ucrainei; solicită să se 
depună eforturi susținute pentru a se 
asigura punerea în aplicare a acordurilor 
de la Minsk și solicită ca sancțiunile UE 
împotriva Rusiei să fie prelungite până 
când aceasta respectă acordurile 
respective; condamnă, de asemenea, 
continuarea militarizării în teritoriile 
georgiene ocupate Abhazia și 
Țhinvali/Osetia de Sud și invită Rusia să 
respecte obligațiile care îi revin în temeiul 
dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 270
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 17 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17d. subliniază că, la peste un deceniu 
de la încetarea agresiunii Rusiei în 
Georgia și de la acordul ulterior de 
încetare a focului intermediat de UE, 
Rusia încalcă încă în mod flagrant unele 
dintre dispozițiile acordului, iar procesul 
de construire a frontierei continuă; având 
în vedere recenta reținere ilegală a 
observatorilor EUMM (misiunea de 
monitorizare a Uniunii Europene) de 
către forțele armate de securitate de facto 
din Osetia de Sud, solicită consolidarea 
mandatului și vizibilității EUMM și 
îndeamnă Federația Rusă ca, în calitate 
de putere de ocupație, să își onoreze 
obligațiile internaționale și să acorde 
EUMM acces neîngrădit în regiunile 
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ocupate;

Or. en

Amendamentul 271
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. subliniază rolul esențial al 
misiunilor UE de observare a alegerilor; 
subliniază responsabilitatea politică a 
observatorilor-șefi, care sunt numiți din 
rândul deputaților în PE;

Or. en

Amendamentul 272
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Creșterea rolului UE ca furnizor de 
securitate

Or. en

Amendamentul 273
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare 

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază necesitatea ca UE să 
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eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai 
importantă ca niciodată;

își îmbunătățească autonomia strategică 
și capacitatea de a coopera cu partenerii; 
subliniază necesitatea ca UE să crească 
valoarea adăugată europeană prin 
asigurarea unor răspunsuri multilaterale 
eficiente la provocările globale, în spiritul 
multilateralismului și al cooperării;

Or. en

Amendamentul 274
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai 
importantă ca niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază, cu toate acestea, rolul 
principal al NATO ca garant al securității 
europene și subliniază necesitatea 
menținerii unei cooperări cât mai strânse 
cu Alianța în ceea ce privește toate 
aspectele legate de apărare, precum și a 
unei cooperări eficiente cu alte organizații 
partenere, cum ar fi ONU;

Or. en

Amendamentul 275
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată; subliniază importanța unei 
cooperări strânse cu NATO în abordarea 
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provocărilor în materie de securitate din 
Europa și din vecinătatea sa, în special în 
ceea ce privește contracararea 
amenințărilor hibride;

Or. en

Amendamentul 276
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că, deși o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum ar 
fi ONU sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată, conflictele recente, inclusiv 
înaintarea Turciei în nordul Siriei, arată 
că UE nu își poate continua abordarea 
prin care se bazează pe partenerii săi 
tradiționali din NATO;

Or. en

Amendamentul 277
Idoia Villanueva Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de 
a acționa autonom în domeniul securității 
și apărării; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai 
importantă ca niciodată;

18. subliniază că discuția privind 
autonomia strategică nu ar trebui să se 
concentreze pe aspectele militare și să se 
limiteze la acestea, ci ar trebui, în primul 
rând, să ridice problema modului în care 
UE și statele sale membre își pot 
îmbunătăți capacitatea de a acționa pe 
plan internațional în mod suveran, de a 
rezista presiunii economice și politice a 
țărilor terțe și de a coopera cu partenerii 
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pe care și-i aleg;

Or. en

Amendamentul 278
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE și a 
statelor membre de a acționa autonom în 
domeniul securității și apărării; subliniază 
că o cooperare eficientă cu organizațiile 
partenere, cum ar fi ONU sau NATO, 
precum și cu alte instituții internaționale 
cum ar fi Uniunea Africană și OSCE, este 
mai importantă ca niciodată;

Or. fr

Amendamentul 279
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de 
a acționa autonom în domeniul securității 
și apărării; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai importantă 
ca niciodată;

18. subliniază că o cooperare eficientă 
a statelor membre în cadrul unor 
organizații precum OSCE și/sau NATO 
este importantă;

Or. en

Amendamentul 280
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
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Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că NATO este 
principalul partener al UE în domeniul 
securității; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum ar 
fi ONU, este mai importantă ca niciodată;

Or. en

Amendamentul 281
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai 
importantă ca niciodată;

18. solicită întărirea capacității țărilor 
UE de a acționa autonom în domeniul 
securității și apărării; subliniază că această 
acțiune autonomă în domeniul securității 
presupune ca țările membre să părăsească 
Comandamentul integrat al NATO;

Or. fr

Amendamentul 282
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU, 
OSCE și NATO, este mai importantă ca 
niciodată;
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Or. en

Amendamentul 283
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
cu organizațiile partenere, cum ar fi ONU 
sau NATO, este mai importantă ca 
niciodată;

18. solicită întărirea capacității UE de a 
acționa autonom în domeniul securității și 
apărării; subliniază că o cooperare eficientă 
și strânsă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai importantă 
ca niciodată;

Or. en

Amendamentul 284
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită întărirea capacității UE de 
a acționa autonom în domeniul securității 
și apărării; subliniază că o cooperare 
eficientă cu organizațiile partenere, cum 
ar fi ONU sau NATO, este mai importantă 
ca niciodată;

18. solicită întărirea cooperării UE și a 
statelor membre în domeniul securității și 
apărării; subliniază că parteneriate 
eficiente cu organizații precum ONU sau 
NATO sunt esențiale;

Or. en

Amendamentul 285
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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18a. constată că transferurile 
iresponsabile de arme către țări terțe 
subminează și slăbesc PESC, în special 
eforturile UE pentru pace, stabilitate și 
dezvoltare durabilă; solicită respectarea 
cu strictețe a celor opt criterii din Poziția 
comună 2008/944/CFSP și un mecanism 
de monitorizare și control la nivelul UE în 
acest sens;

Or. en

Amendamentul 286
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că cooperarea eficientă 
cu NATO este mai importantă ca 
niciodată; recunoaște importanța rolului 
UE în asumarea unei responsabilități mai 
mari în ceea ce privește securitatea 
europeană în relația cu partenerii, 
urmărind valorile și interesele UE;

Or. en

Amendamentul 287
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită crearea de noi alianțe cu 
unii dintre partenerii strategici ai UE care 
împărtășesc valorile și angajamentul 
Uniunii în favoarea multilateralismului și 
a unei ordini mondiale bazate pe norme;

Or. en



PE643.168v01-00 140/193 AM\1192475RO.docx

RO

Amendamentul 288
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că parteneriatul 
strategic dintre UE și NATO este 
fundamental pentru abordarea 
provocărilor în materie de securitate cu 
care se confruntă UE și țările sale vecine;

Or. en

Amendamentul 289
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. salută eforturile UE de a consolida 
securitatea și apărarea europeană pentru 
a proteja mai bine Uniunea și cetățenii săi 
și a contribui la pace și stabilitate în 
vecinătate și nu numai, în conformitate cu 
Declarația comună privind cooperarea 
UE-NATO din 10 iulie 2018;

Or. en

Amendamentul 290
Traian Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18c. subliniază necesitatea de a asigura 
o evaluare constantă a cooperării 
structurate permanente și a Fondului 
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european de apărare, precum și a 
capacității acestora de a contribui la 
obiectivele PESC, de a asigura resurse 
adecvate în conformitate cu 
angajamentele PESCO, de a pune în 
aplicare deciziile UE în mod eficient și 
coerent, inclusiv printr-o bază industrială 
și tehnologică de apărare europeană 
(EDTIB) mai integrată, care să garanteze 
că Uniunea rămâne deschisă cooperării;

Or. en

Amendamentul 291
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar putea spori 
eficacitatea politicii externe și de 
securitate a UE și ar accelera procesul 
decizional; invită Consiliul să utilizeze cu 
regularitate VMC în cazurile prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2) din TUE și 
solicită Consiliului European să preia 
această inițiativă prin utilizarea „clauzei 
pasarelă” prevăzută la articolul 31 
alineatul (3) din TUE; încurajează 
Consiliul să ia în considerare posibilitatea 
extinderii VMC la alte domenii ale PESC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 292
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 19. este deschis discuțiilor privind 
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calificată (VMC) ar putea spori 
eficacitatea politicii externe și de 
securitate a UE și ar accelera procesul 
decizional; invită Consiliul să utilizeze cu 
regularitate VMC în cazurile prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2) din TUE și 
solicită Consiliului European să preia 
această inițiativă prin utilizarea „clauzei 
pasarelă” prevăzută la articolul 31 
alineatul (3) din TUE; încurajează 
Consiliul să ia în considerare posibilitatea 
extinderii VMC la alte domenii ale PESC;

posibilitatea de a utiliza votul cu 
majoritate calificată în domeniul politicii 
externe și de securitate comune, ca parte 
a unei dezbateri mai ample privind 
utilizarea votului majoritar pentru 
politicile UE ;

Or. fr

Amendamentul 293
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar putea spori 
eficacitatea politicii externe și de 
securitate a UE și ar accelera procesul 
decizional; invită Consiliul să utilizeze cu 
regularitate VMC în cazurile prevăzute la 
articolul 31 alineatul (2) din TUE și 
solicită Consiliului European să preia 
această inițiativă prin utilizarea „clauzei 
pasarelă” prevăzută la articolul 31 
alineatul (3) din TUE; încurajează 
Consiliul să ia în considerare posibilitatea 
extinderii VMC la alte domenii ale PESC;

19. respinge propunerile de a renunța 
la unanimitate în procesul decizional al 
Consiliului în domeniul afacerilor externe 
și de a lua în calcul trecerea la votul cu 
majoritate calificată (VMC); încurajează 
statele membre să analizeze modalități 
prin care pot acționa mai eficient;

Or. en

Amendamentul 294
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar putea spori 
eficacitatea politicii externe și de securitate 
a UE și ar accelera procesul decizional; 
invită Consiliul să utilizeze cu regularitate 
VMC în cazurile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2) din TUE și solicită 
Consiliului European să preia această 
inițiativă prin utilizarea „clauzei 
pasarelă” prevăzută la articolul 31 
alineatul (3) din TUE; încurajează 
Consiliul să ia în considerare posibilitatea 
extinderii VMC la alte domenii ale PESC;

19. reamintește importanța eficacității, 
coerenței, consecvenței și unității politicii 
externe și de securitate comune; în această 
privință, ia act de informațiile furnizate de 
Comisia Europeană cu ocazia discursului 
președintelui Juncker din 2018 privind 
starea Uniunii și de dispozițiile relevante 
din tratate; încurajează Consiliul să 
examineze în continuare idei practice 
pentru mărirea eficacității PESC;

Or. en

Amendamentul 295
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar putea spori eficacitatea 
politicii externe și de securitate a UE și ar 
accelera procesul decizional; invită 
Consiliul să utilizeze cu regularitate VMC 
în cazurile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2) din TUE și solicită Consiliului 
European să preia această inițiativă prin 
utilizarea „clauzei pasarelă” prevăzută la 
articolul 31 alineatul (3) din TUE; 
încurajează Consiliul să ia în considerare 
posibilitatea extinderii VMC la alte 
domenii ale PESC;

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar spori eficacitatea 
politicii externe și de securitate a UE și ar 
accelera procesul decizional; invită 
Consiliul să utilizeze cu regularitate VMC 
în cazurile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2) din TUE și solicită Consiliului 
European să preia această inițiativă prin 
utilizarea „clauzei pasarelă” prevăzută la 
articolul 31 alineatul (3) din TUE; 
încurajează Consiliul să ia în considerare 
posibilitatea extinderii VMC la alte 
domenii ale PESC;

Or. en

Amendamentul 296
Fabio Massimo Castaldo
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că votul cu majoritate 
calificată (VMC) ar putea spori 
eficacitatea politicii externe și de securitate 
a UE și ar accelera procesul decizional; 
invită Consiliul să utilizeze cu regularitate 
VMC în cazurile prevăzute la articolul 31 
alineatul (2) din TUE și solicită Consiliului 
European să preia această inițiativă prin 
utilizarea „clauzei pasarelă” prevăzută la 
articolul 31 alineatul (3) din TUE; 
încurajează Consiliul să ia în considerare 
posibilitatea extinderii VMC la alte 
domenii ale PESC;

19. salută o dezbatere privind 
utilizarea votului cu majoritate calificată 
(VMC) pentru a accelera procesul 
decizional în domeniul politicii externe și 
de securitate; invită Consiliul să utilizeze 
cu regularitate VMC în cazurile prevăzute 
la articolul 31 alineatul (2) din TUE și 
solicită Consiliului European să evalueze 
utilizarea „clauzei pasarelă” prevăzută la 
articolul 31 alineatul (3) din TUE; 
încurajează Consiliul să ia în considerare 
posibilitatea extinderii VMC la alte 
domenii ale PESC;

Or. en

Amendamentul 297
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. îndeamnă statele membre să 
respecte pe deplin Poziția comună 
2008/944/CFSP a Consiliului privind 
controlul exporturilor de arme și să 
impună Turciei un embargo asupra 
armelor ca urmare a invaziei ilegale a 
nordului Siriei și a acțiunilor sale ilegale 
în estul Mării Mediterane și în special în 
zona economică exclusivă și apele 
teritoriale ale Republicii Cipru;

Or. en

Amendamentul 298
Javi López

Propunere de rezoluție
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Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

eliminat

Or. es

Amendamentul 299
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 301
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Costas Mavrides

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

eliminat

Or. en

Amendamentul 303
Idoia Villanueva Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească procesul 

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească procesul 
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decizional și să ducă la o cooperare 
interguvernamentală mai eficientă în acest 
domeniu;

decizional și să ducă la o cooperare 
interguvernamentală mai eficientă în acest 
domeniu; își reiterează solicitarea de a se 
pune accentul pe o abordare de prevenire 
a crizelor și pe soluționarea pașnică a 
conflictelor; regretă că, în pofida 
angajamentelor din acest domeniu, 
politica de securitate se concentrează pe 
dezvoltarea capacităților militare; 
subliniază că UE ar trebui să se axeze pe 
contribuții eficace la eforturile 
Organizației Națiunilor Unite în domeniul 
medierii constructive, al justiției de 
tranziție, al combaterii impunității, al 
reconcilierii, al sprijinirii victimelor 
războiului și ale încălcărilor drepturilor 
omului, în special victimele abuzului 
sexual, precum și în domeniul creării 
condițiilor materiale pentru o pace 
durabilă; subliniază că este urgent 
necesar să se găsească soluții pentru 
conflictele de lungă durată din Orientul 
Mijlociu și solicită ca UE să aibă un rol 
eficient și de sprijin în eforturile 
internaționale în acest sens;

Or. en

Amendamentul 304
Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească procesul 
decizional și să ducă la o cooperare 
interguvernamentală mai eficientă în acest 
domeniu;

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească procesul 
decizional și să ducă la o cooperare 
interguvernamentală mai eficientă în acest 
domeniu; insistă asupra valorii adăugate 
pe care ar trebui să o aducă acest 
Consiliu European de Securitate, inclusiv 
în ceea ce privește luarea deciziilor cu 
majoritate calificată în Consiliu;

Or. en
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Amendamentul 305
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

20. se declară în favoarea unei 
dezbateri la nivelul UE asupra unor noi 
formate, cum ar fi un Consiliu European 
de Securitate, și a modalităților unei 
coordonări mai strânse în cadrul UE și cu 
autoritățile internaționale, pentru a 
îmbunătăți procesul decizional și a crește 
eficiența cooperării interguvernamentale 
în domeniul securității;

Or. fr

Amendamentul 306
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează apelul de a explora 
crearea unui Consiliu European de 
Securitate care să îmbunătățească procesul 
decizional și să ducă la o cooperare 
interguvernamentală mai eficientă în acest 
domeniu;

20. își reiterează apelul de a explora, 
prin dialog și cooperare depline cu statele 
membre, crearea unui Consiliu European 
de Securitate care să îmbunătățească 
procesul decizional și să ducă la o 
cooperare interguvernamentală mai 
eficientă în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 307
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 308
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 309
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 310
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
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Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. salută decizia președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării; consideră că cel mai bun mod de 
a face acest lucru este prin utilizarea 
optimă a mecanismelor și instrumentelor 
deja existente, cum ar fi mobilitatea 
militară și FEA; consideră că este 
necesară crearea, alături de uniunea 
Europeană a Apărării, a unui mecanism 
de control democratic și asumare a 
răspunderii;

Or. en

Amendamentul 311
Idoia Villanueva Ruiz

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. salută decizia președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării; subliniază că orice proiect 
european de apărare trebuie să aibă doar 
o orientare defensivă și mecanisme de 
control parlamentar, iar participarea sa la 
promovarea păcii și la prevenirea 
crimelor împotriva umanității se bazează 
pe dreptul internațional și pe aprobarea 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 312
Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării; consideră că ar trebui depuse 
eforturi pentru crearea unei armate 
europene comune, care să înlocuiască 
treptat armatele naționale;

Or. it

Amendamentul 313
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. respinge decizia președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării; subliniază că NATO rămâne și ar 
trebui să rămână piatra de temelie a 
cooperării europene în materie de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 314
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. salută decizia președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o uniune europeană a apărării 
veritabilă și funcțională;

Or. en
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Amendamentul 315
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută decizia Președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

21. ia act de decizia președintelui 
Comisiei de a construi, în termen de cinci 
ani, o veritabilă uniune europeană a 
apărării;

Or. en

Amendamentul 316
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că este urgent necesar 
să se facă progrese pe calea dezarmării 
nucleare, atât la nivel regional, cât și la 
nivel mondial; își exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la riscul de reluare 
a cursei înarmării nucleare în Europa; 
respinge cu fermitate orice plan de 
desfășurare a unor noi arme nucleare în 
Europa și solicită retragerea imediată a 
armelor nucleare americane din 
Germania, Italia, Belgia și Țările de Jos; 
invită toate statele membre ale UE să 
semneze Tratatul privind interzicerea 
armelor nucleare adoptat de 122 de state 
în cadrul ONU la 7 iulie 2017;

Or. en

Amendamentul 317
Pierfrancesco Majorino
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la creșterea continuă a cheltuielilor 
militare la nivel mondial și, în acest 
context, consideră că Uniunea Europeană 
ar trebui să depună eforturi pentru a 
inversa această tendință;

Or. it

Amendamentul 318
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. invită de urgență statele membre 
să își îndeplinească cu strictețe obligațiile 
care le revin în temeiul Poziției comune 
2008/944/PESC privind controlul 
exporturilor de arme, în special criteriul 4 
privind stabilitatea regională, în legătură 
cu politica lor de export de arme către 
Turcia; își reiterează poziția conform 
căreia Poziția comună 2008/944/CFSP 
trebuie revizuită și actualizată în așa fel 
încât criteriile să fie strict aplicate și 
implementate și să fie instituit un 
mecanism de sancționare și îl invită pe 
VP/ÎR desemnat, dl Borrell, să acorde 
prioritate acestui dosar;

Or. en

Amendamentul 319
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. reamintește că articolul 41 
alineatul (2) din TUE interzice ca 
cheltuielile operaționale legate de 
operațiile având implicații militare sau 
din domeniul apărării să fie acoperite de 
bugetul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 320
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. subliniază că politica externă și de 
securitate comună a UE ar trebui să se 
concentreze pe combaterea cauzelor 
profunde ale instabilității internaționale și 
ale conflictelor destabilizatoare, cum ar fi 
sărăcia, inegalitatea, lipsa oportunităților 
economice și a accesului la educație, 
excluziunea socială, conflictele armate, 
guvernanța nedemocratică și ineficientă, 
corupția, schimbările climatice și 
răspândirea ideologiilor extremiste și 
bazate pe ură;

Or. en

Amendamentul 321
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că articolul 20 
alineatul (2) din TUE, ce cuprinde 
dispozițiile pentru cooperarea consolidată, 
oferă statelor membre posibilități 

eliminat
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suplimentare de a avansa în direcția 
PESC și, prin urmare, ar trebui utilizat;

Or. en

Amendamentul 322
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE, ce cuprinde dispozițiile 
pentru cooperarea consolidată, oferă 
statelor membre posibilități suplimentare 
de a avansa în direcția PESC și, prin 
urmare, ar trebui utilizat;

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE ar putea permite o 
consolidare a PESC, dar că statele ar 
prefera în mod legitim să dezvolte o 
politică externă independentă;

Or. fr

Amendamentul 323
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE, ce cuprinde dispozițiile 
pentru cooperarea consolidată, oferă 
statelor membre posibilități suplimentare 
de a avansa în direcția PESC și, prin 
urmare, ar trebui utilizat;

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE, ce cuprinde dispozițiile 
pentru cooperarea consolidată, oferă 
statelor membre posibilități suplimentare 
de a avansa în direcția PESC și poate fi 
utilizat dacă se dorește acest lucru;

Or. en

Amendamentul 324
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE, ce cuprinde dispozițiile 
pentru cooperarea consolidată, oferă 
statelor membre posibilități suplimentare 
de a avansa în direcția PESC și, prin 
urmare, ar trebui utilizat;

22. reamintește că articolul 20 alineatul 
(2) din TUE, ce cuprinde dispozițiile 
pentru cooperarea consolidată, oferă 
statelor membre posibilități suplimentare 
de a avansa în direcția PESC;

Or. en

Amendamentul 325
Javier Nart, Phil Bennion, Nathalie Loiseau, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Christophe Grudler, Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reamintește că suveranitatea, 
independența și integritatea teritorială a 
statelor, precum și inviolabilitatea 
frontierelor recunoscute pe plan 
internațional și soluționarea pe cale 
pașnică a litigiilor sunt principii esențiale 
ale ordinii europene în materie de 
securitate, aplicându-se tuturor statelor, 
atât din interiorul, cât și din afara 
granițelor UE;

Or. en

Amendamentul 326
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 

eliminat
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violenței; subliniază că preocupările 
legate de securitatea climatică ar trebui să 
fie integrate în întregul portofoliu de 
politică externă; subliniază faptul că UE 
ar trebui să dezvolte capacități de 
monitorizare a riscurilor legate de 
schimbările climatice, care ar trebui să 
includă politici de adecvare la conflicte și 
de prevenire a crizelor; subliniază 
necesitatea de a dezvolta o abordare 
cuprinzătoare a schimbărilor climatice și 
a securității;

Or. en

Amendamentul 327
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică și disponibilitatea 
de a implementa guvernanța globală în 
materie de mediu ar trebui să fie integrate 
în întregul portofoliu de politică externă; 
subliniază faptul că UE ar trebui să 
dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor și recunoaște, în acest context, că 
corelarea măsurilor de adaptare la 
schimbările climatice cu măsurile de 
consolidare a păcii contribuie la 
prevenirea conflictelor; subliniază că este 
necesar să se aplice o strategie 
cuprinzătoare și anticipativă privind 
schimbările climatice și securitatea, 
printre altele, prin măsuri de atenuare a 
schimbărilor climatice, încheierea unor 
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acorduri favorabile climei și promovarea 
în general a diplomației climatice; 
subliniază necesitatea de a dezvolta o 
abordare cuprinzătoare a schimbărilor 
climatice și a securității și de a aloca mai 
multe fonduri pentru astfel de acțiuni în 
următorul CFM, la fel ca în cadrul 
actualului IcSP;

Or. en

Amendamentul 328
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

Or. fr

Amendamentul 329
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 23. reamintește că schimbările 
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climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității în 
conformitate cu obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD), în special cu ODD 13 și 
ODD 16;

Or. en

Amendamentul 330
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității; 
subliniază importanța diplomației 
climatice în această privință;

Or. en
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Amendamentul 331
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 
care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității, 
implicând și alte instituții ale UE, cum ar 
fi BEI;

Or. en

Amendamentul 332
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui să fie 
integrate în întregul portofoliu de politică 
externă; subliniază faptul că UE ar trebui 
să dezvolte capacități de monitorizare a 
riscurilor legate de schimbările climatice, 

23. reamintește că schimbările 
climatice au un impact asupra tuturor 
aspectelor vieții umane, inclusiv prin 
creșterea probabilității conflictelor și a 
violenței; subliniază că preocupările legate 
de securitatea climatică ar trebui integrate 
în politica externă a Uniunii; subliniază 
faptul că UE ar trebui să dezvolte capacități 
de monitorizare a riscurilor legate de 
schimbările climatice, care ar trebui să 
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care ar trebui să includă politici de 
adecvare la conflicte și de prevenire a 
crizelor; subliniază necesitatea de a 
dezvolta o abordare cuprinzătoare a 
schimbărilor climatice și a securității;

includă politici de adecvare la conflicte și 
de prevenire a crizelor; subliniază 
necesitatea de a dezvolta o abordare 
cuprinzătoare a schimbărilor climatice și a 
securității;

Or. fr

Amendamentul 333
Urmas Paet, Malik Azmani, Hilde Vautmans, Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază importanța geopolitică 
din ce în ce mai mare a regiunii arctice și 
efectul său asupra situației securității în 
UE și la nivel mondial; îndeamnă UE să 
depună eforturi pentru o politică internă 
și externă a UE mai coerentă, o strategie 
privind regiunea arctică și un plan de 
acțiune concret privind angajamentul UE 
în această regiune, ținând seama și de 
aspectele legate de securitate și de cele 
geostrategice; ia act de capacitatea UE de 
a contribui la rezolvarea posibilelor 
probleme de securitate și geostrategice;

Or. en

Amendamentul 334
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. regretă că parteneriatul 
transatlantic se confruntă cu un număr 
semnificativ de încercări și perturbări, dar 
acesta rămâne indispensabil pentru 
securitate și prosperitate de ambele părți 
ale Atlanticului; regretă retragerea 
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progresivă a SUA din ordinea mondială 
multilaterală, bazată pe norme;

Or. en

Amendamentul 335
Urmas Paet, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. invită încă o dată statele membre 
să susțină reforme în ceea ce privește 
componența și funcționarea Consiliului 
de securitate; subliniază că UE este 
hotărâtă să întărească rolul internațional 
al ONU;

Or. en

Amendamentul 336
Susanna Ceccardi, Nicolas Bay, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de 
securitate maritimă, întrucât libertatea de 
navigație constituie o provocare din ce în 
ce mai mare; insistă asupra faptului că 
libertatea de navigație trebuie respectată 
în permanență;

eliminat

Or. en

Amendamentul 337
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Javier 
Nart, Phil Bennion, Urmas Paet
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență; regretă faptul că există din ce 
în ce mai multe tensiuni, iar încălcările 
dreptului mării și ale dreptului maritim 
internațional continuă să persiste în jurul 
multora dintre cele mai importante zone 
maritime mondiale, cum ar fi Marea 
Chinei de Sud, Strâmtoarea Ormuz, 
Golful Aden, Golful Guineei etc.; constată 
că multe dintre aceste tensiuni sunt 
deseori de natură geopolitică;

Or. en

Amendamentul 338
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare în vecinătatea noastră și la nivel 
mondial; insistă asupra faptului că 
libertatea de navigație trebuie respectată în 
permanență; invită UE să ia măsuri active 
și să aibă în vedere măsuri restrictive ca 
răspuns la încălcări grave ale libertății de 
navigație și ale dreptului maritim 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 339
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență; constată că au loc mai 
frecvent încălcări ale dreptului maritim 
internațional și reamintește situația 
volatilă din Marea Azov;

Or. en

Amendamentul 340
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență și că măsurile trebuie să se 
concentreze pe dezamorsarea și 
prevenirea conflictelor armate și 
incidentelor militare;

Or. en

Amendamentul 341
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență; consideră însă că ar trebui să 
se acorde prioritate controlului 
persoanelor și mărfurilor;

Or. fr

Amendamentul 342
Susanna Ceccardi, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia UE în materie de securitate 
maritimă, întrucât libertatea de navigație 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare; insistă asupra faptului că libertatea 
de navigație trebuie respectată în 
permanență;

24. solicită un sprijin mai puternic 
pentru strategia statelor membre în materie 
de securitate maritimă, deoarece apărarea 
frontierelor europene, însoțită de 
respectarea libertății de navigație, 
constituie o provocare din ce în ce mai 
mare;

Or. en

Amendamentul 343
Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, Neena Gill, Raphaël 
Glucksmann, Hilde Vautmans, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Phil 
Bennion, Engin Eroglu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, 
Bert-Jan Ruissen, Zdzisław Krasnodębski, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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24a. subliniază că dezvoltarea unor 
relații substanțiale cu Asia de Est și de 
Sud-Est este esențială pentru strategia UE 
bazată pe norme, cuprinzătoare și 
sustenabilă privind conectarea Europei cu 
Asia; ia act de acumularea de forțe 
militare în regiune și solicită tuturor 
părților implicate să respecte libertatea de 
navigație, să soluționeze diferendele prin 
mijloace pașnice și să se abțină de la a lua 
măsuri unilaterale pentru a schimba 
status quo-ul, inclusiv în Marea Chinei de 
Est și Marea Chinei de Sud și în 
Strâmtoarea Taiwan; își exprimă 
îngrijorarea că interferențele străine din 
partea regimurilor autocratice prin 
dezinformare și atacuri cibernetice în 
viitoarele alegeri generale amenință 
democrațiile asiatice și stabilitatea 
regională; își reiterează sprijinul pentru 
participarea semnificativă a Taiwanului 
în organizații, mecanisme și activități 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 344
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că Strategia privind 
conectarea Europei cu Asia este esențială 
pentru consolidarea relațiilor dintre UE și 
Asia; promovează în acest sens 
sustenabilitatea, o abordare bazată pe 
norme și CFM ca instrument decisiv;

Or. en

Amendamentul 345
Michal Šimečka
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că dezvoltarea unor 
relații substanțiale cu Asia de Est și de 
Sud-Est este esențială pentru strategia UE 
bazată pe norme, cuprinzătoare și 
sustenabilă privind conectarea Europei cu 
Asia; ia act de acumularea de forțe 
militare în regiune și solicită tuturor 
părților implicate să respecte libertatea de 
navigație, să soluționeze diferendele prin 
mijloace pașnice și să se abțină de la a lua 
măsuri unilaterale pentru a schimba 
status quo-ul, inclusiv în Marea Chinei de 
Est și Marea Chinei de Sud și în 
Strâmtoarea Taiwan; își exprimă 
îngrijorarea că interferențele străine din 
partea regimurilor autocratice prin 
dezinformare și atacuri cibernetice în 
viitoarele alegeri generale amenință 
democrațiile asiatice și stabilitatea 
regională; își reiterează sprijinul pentru 
participarea semnificativă a Taiwanului 
în organizații, mecanisme și activități 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 346
Martin Horwood, Klemen Grošelj, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază că dezvoltarea unor 
relații substanțiale cu Asia de Est și de 
Sud-Est este esențială pentru strategia UE 
bazată pe norme, cuprinzătoare și 
sustenabilă privind conectarea Europei cu 
Asia; ia act de acumularea de forțe 
militare în regiune și solicită tuturor 
părților implicate să respecte libertatea de 
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navigație, să soluționeze diferendele prin 
mijloace pașnice și să se abțină de la a lua 
măsuri unilaterale pentru a schimba 
status quo-ul, inclusiv în Marea Chinei de 
Est și Marea Chinei de Sud și în 
Strâmtoarea Taiwan; își exprimă 
îngrijorarea că interferențele străine prin 
dezinformare și atacuri cibernetice 
amenință democrațiile asiatice, dar și pe 
cele europene și stabilitatea regională; își 
reiterează sprijinul pentru participarea 
semnificativă a Taiwanului în organizații, 
mecanisme și activități internaționale;

Or. en

Amendamentul 347
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la expirarea la 2 august 2019 a Tratatului 
privind forțele nucleare cu rază medie de 
acțiune (tratatul INF) din 8 decembrie 
1987, cu privire la provocările pentru 
Planul comun de acțiune cuprinzător 
(JCPOA) din 18 octombrie 2015 și cu 
privire la expirarea planificată a noului 
Tratat privind reducerea armelor 
strategice (noul START) din 8 aprilie 
2010 la 5 februarie 2021; reamintește că 
un control internațional eficient al 
armelor, dezarmarea și regimurile de 
neproliferare reprezintă o piatră de 
temelie a securității mondiale și europene; 
invită VP/ÎR să utilizeze toate mijloacele 
politice și diplomatice de care dispune 
pentru a proteja JCPOA și noul START; 
îndeamnă ÎR/VP să lanseze o inițiativă 
globală și incluzivă care să înlocuiască 
Tratatul INF;

Or. en



AM\1192475RO.docx 169/193 PE643.168v01-00

RO

Amendamentul 348
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită statele membre ale UE să 
acorde prioritate dezarmării nucleare 
multilaterale în politica externă și de 
securitate a UE; consideră că UE trebuie 
să își continue eforturile pentru a menține 
acordul nuclear cu Iranul;

Or. en

Amendamentul 349
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. invită VP/ÎR să lanseze o strategie 
coerentă și credibilă pentru negocierile 
multilaterale privind măsurile regionale 
de detensionare și de consolidare a 
încrederii în Golful Persic, implicând toți 
actorii din regiune; subliniază că 
capacitatea UE de implicare diplomatică 
cu toți actorii în cauză este un avantaj 
important care ar trebui folosit pe deplin 
în acest scop;

Or. en

Amendamentul 350
Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 25
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității; reamintește 
că comunicarea strategică și diplomația 
publică ar trebui să consolideze influența 
geopolitică a UE și imaginea sa generală 
în lume și să îi protejeze interesele;

Or. en

Amendamentul 351
Ioan-Rareş Bogdan

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor cibernetice și 
hibride, prin întărirea mijloacelor de 
apărare cibernetică ale UE și a rezilienței 
împotriva amenințărilor hibride; solicită, în 
acest sens, dezvoltarea unor capacități și 
metode comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității; subliniază că 
este nevoie de o coordonare mai bună 
pentru a depăși în mod eficient astfel de 
provocări;

Or. en

Amendamentul 352
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski
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Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței cibernetice a 
infrastructurilor critice împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

Or. en

Amendamentul 353
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

25. propune statelor membre să își 
continue și să își intensifice eforturile de 
creștere a capacității lor de a face față 
amenințărilor hibride, prin întărirea 
mijloacelor de apărare cibernetică ale UE, 
a apărării fizice a frontierelor interne și 
externe și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; propune, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

Or. en

Amendamentul 354
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
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Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare 
cibernetică ale UE și a rezilienței 
împotriva amenințărilor hibride; solicită, 
în acest sens, dezvoltarea unor capacități 
și metode comune cuprinzătoare de 
analiză a riscurilor și a vulnerabilității;

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor considerate 
„hibride”, rezultate din combinarea unor 
poziții ambigue, prin întărirea apărării 
cibernetice a UE și a statelor sale membre 
și prin creșterea rezilienței lor în fața 
amenințărilor hibride;

Or. fr

Amendamentul 355
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței împotriva 
amenințărilor hibride; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

25. invită VP/ÎR, Comisia și statele 
membre să își continue și să își intensifice 
eforturile de creștere a capacității lor de a 
face față amenințărilor hibride, prin 
întărirea mijloacelor de apărare cibernetică 
ale UE și a rezilienței; solicită, în acest 
sens, dezvoltarea unor capacități și metode 
comune cuprinzătoare de analiză a 
riscurilor și a vulnerabilității;

Or. en

Amendamentul 356
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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25 a. subliniază că Comisia Europeană 
ar trebui să integreze strategia de 
securitate cibernetică în eforturile de 
digitalizare în Europa și să promoveze 
inițiativa în toate statele membre, ca parte 
a unui angajament politic și economic 
puternic în materie de inovare digitală;

Or. en

Amendamentul 357
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită VP/ÎR să promoveze o 
strategie multidimensională de cooperare 
biregională cu America Latină și zona 
Caraibilor în materie de securitate și 
apărare, să susțină apărarea în comun a 
ordinii multilaterale, consolidarea 
cooperării pentru combaterea 
terorismului și a criminalității organizate, 
combaterea schimbărilor climatice și a 
efectelor acestora asupra stabilității 
sociale, politice și economice, precum și 
să încurajeze dialogul ca instrument de 
obținere a unor soluții negociate și 
pașnice pentru conflictele politice la care 
asistăm;

Or. es

Amendamentul 358
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită explorarea posibilității de a 
crea un nou for pentru cooperarea 
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multilaterală între aliații occidentali, 
respectiv UE, SUA, Japonia, Canada, 
Coreea de Sud, Australia și Noua 
Zeelandă, după modelul Comitetului de 
coordonare pentru controlul multilateral 
al exporturilor strategice; mandatul 
noului comitet ar trebui să cuprindă 
monitorizarea și controlul exporturilor de 
tehnologii, al fluxurilor comerciale și al 
investițiilor sensibile în țările avute în 
vedere;

Or. en

Amendamentul 359
Nathalie Loiseau, Bernard Guetta, Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, 
Klemen Grošelj, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că spațiul este o miză 
securitară reală; invită Comisia 
Europeană să ia măsuri concrete pentru o 
industrie spațială puternică și inovatoare, 
care să protejeze accesul autonom, fiabil 
și economic al UE la spațiu;

Or. fr

Amendamentul 360
Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Nicolas Bay

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 361
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 362
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 363
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
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sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE; își reia 
cererea ca grupul operativ East Stratcom 
să devină o structură permanentă în 
cadrul Serviciului European de Acțiune 
Externă, cu resurse financiare și de 
personal mult mai mari decât până acum; 
invită VP/ÎR, Comisia și statele membre 
să elaboreze o strategie cuprinzătoare 
pentru combaterea intervențiilor 
electorale externe și a dezinformării în 
procesele democratice naționale și 
europene;

Or. en

Amendamentul 364
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE; invită 
statele membre să își consolideze 
capacitățile și să încurajeze cooperarea și 
schimbul de informații pentru a împiedica 
actorii statali și nestatali din țări terțe să 
aibă intervenții ostile asupra procesului 
decizional al UE și al statelor membre; 
crede că și creșterea capacităților de 
comunicare strategică ale Uniunii 
Europene ar putea contribui la acest 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 365
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
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Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE, prin 
transformarea acesteia într-o unitate de 
sine stătătoare în cadrul SEAE, 
responsabilă cu vecinătatea estică și cea 
sudică, cu personal potrivit și resurse 
bugetare adecvate, posibil prin 
intermediul unei linii bugetare 
suplimentare dedicate;

Or. en

Amendamentul 366
Witold Jan Waszczykowski

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. subliniază că interferențele 
externe în afacerile europene reprezintă 
un risc major pentru securitatea și 
stabilitatea Europei; sprijină ferm 
stimularea capacităților de comunicare 
strategică ale Uniunii Europene; solicită, în 
acest sens, sprijinirea în continuare a 
Diviziei pentru comunicații strategice a 
SEAE, întrucât aceasta joacă un rol 
esențial;

Or. en

Amendamentul 367
Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
creșterea substanțială a sprijinului 
bugetar și în materie de personal pentru 
Divizia pentru comunicații strategice a 
SEAE și pentru cele trei grupuri operative 
pentru comunicare strategică (Balcanii de 
Est, Balcanii de Sud și Balcanii de Vest) ;

Or. en

Amendamentul 368
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE, care este 
deosebit de importantă în țările din 
vecinătatea estică;

Or. en

Amendamentul 369
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare, prin alocarea de 
personal și resurse crescute, a Diviziei 
pentru comunicații strategice a SEAE;
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Or. en

Amendamentul 370
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. ia act de capacitățile de 
comunicare strategică ale Uniunii 
Europene; se așteaptă ca angajarea de 
resurse suplimentare să depindă de 
rezultatul unei evaluări independente a 
activității Diviziei pentru comunicații 
strategice a SEAE;

Or. en

Amendamentul 371
Vladimír Bilčík

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE;

26. promovează stimularea 
capacităților de comunicare strategică ale 
Uniunii Europene; solicită, în acest sens, 
sprijinirea în continuare a Diviziei pentru 
comunicații strategice a SEAE; subliniază 
că interferențele în alegeri fac parte dintr-
o strategie mai amplă de război hibrid și 
că reacția la acestea rămâne deci o 
chestiune esențială de securitate și de 
politică externă; reamintește caracterul 
extrem de periculos al propagandei ruse 
sponsorizate de stat și invită Comisia și 
Consiliul să prezinte o strategie de 
contracarare rapidă a strategiilor de 
dezinformare ale Rusiei;

Or. en
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Amendamentul 372
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. constată că Rusia este sursa cea 
mai probabilă de amenințări hibride și 
convenționale la adresa securității UE și a 
statelor sale membre și depune eforturi 
active pentru a submina unitatea 
europeană, independența, valorile 
universale și normele internaționale; 
susține că, deși nu se poate aștepta o 
schimbare a politicii agresive cu actuala 
conducere de la Moscova, este posibilă o 
schimbare pozitivă spre o țară mai 
democratică și de tip european într-un 
viitor mai îndepărtat; solicită, prin 
urmare, intensificarea eforturilor de 
consolidare a rezilienței UE și a statelor 
sale membre și elaborarea unei strategii a 
UE pe termen lung privind Rusia, care să 
se bazeze pe trei piloni: descurajare, 
izolare și transformare;

Or. en

Amendamentul 373
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. invită Comisia să continue 
cooperarea în materie de migrație 
exclusiv cu țările terțe care sunt părți la 
Convenția și Protocolul ONU privind 
statutul refugiaților și aderă la toate 
dispozițiile cuprinse în acestea; subliniază 
că parteneriatele trebuie să se bazeze pe 
un acord reciproc și ar trebui să includă 
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investiții în dezvoltarea locală și în 
migrația reglementată, inclusiv canale de 
migrație legală și politici de returnare; 
subliniază că existența unor astfel de 
parteneriate nu poate în niciun caz să 
împiedice măsurile legate de situația 
drepturilor omului din țara terță 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 374
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
digitali;

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
digitali; subliniază că dezvoltarea de 
tehnologii fiabile în domeniul inteligenței 
artificiale este esențială pentru asigurarea 
autonomiei strategice europene; prin 
urmare, invită Uniunea să își mențină și 
să își mărească investițiile în acest 
domeniu;

Or. en

Amendamentul 375
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
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astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
digitali;

astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
informațiile, industria aerospațială, 
industriile apărării și energiei din surse 
regenerabile, pentru a împiedica UE să 
devină dependentă de giganții tehnologici 
și digitali din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 376
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
digitali;

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, implementarea 
tehnologiei 5G și ecosistemele complete 
EuroHPC, pentru a împiedica UE să 
devină dependentă de giganții digitali;

Or. en

Amendamentul 377
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
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digitali; digitali din afara Europei;

Or. en

Amendamentul 378
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al UE, 
astfel încât să poată stabili rapid o poziție 
strategică în cursa internațională a 
tehnologiilor emergente, cum ar fi 
inteligența artificială, pentru a împiedica 
UE să devină dependentă de giganții 
digitali;

27. subliniază necesitatea de a 
beneficia de avantajul competitiv al 
Europei, astfel încât națiunile europene să 
poată stabili rapid o poziție strategică în 
cursa internațională a tehnologiilor 
emergente, cum ar fi inteligența artificială, 
pentru a împiedica Europa să devină 
dependentă de giganții digitali;

Or. en

Amendamentul 379
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. reia invitațiile anterioare ale 
Parlamentului European către Uniunea 
Europeană de a introduce o versiune 
europeană a legii Magnițki și de a 
consolida regimul de sancțiuni existent;

Or. en

Amendamentul 380
Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită Consiliul să completeze setul 
de instrumente ale UE privind drepturile 
omului și politica externă cu un regim de 
sancțiuni de tipul legii Magnițki la nivel 
global, care să permită înghețarea 
activelor și interzicerea acordării de vize 
persoanelor implicate în încălcări grave 
ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 381
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 382
Martin Horwood, Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale; consideră că UE nu și-a 
folosit încă în mod adecvat resursele 
abundente din domeniul PSAC; solicită 
ÎR/VP, Comisiei și statelor membre să își 
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intensifice eforturile în domeniul 
cooperării în materie de politică externă și 
de securitate comună, pentru ca misiunile 
civile și militare ale PSAC să devină mai 
solide, să își îmbunătățească capacitatea 
operațională prin intermediul unei mai 
mari flexibilități, să le crească eficiența și 
eficacitatea pe teren, iar mandatele lor să 
fie mai ample, mai raționalizate și mai 
clare;

Or. en

Amendamentul 383
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale; reamintește că soluționarea 
conflictelor are mai mult succes atunci 
când sunt respectate paritatea și egalitatea 
de gen pe parcursul procesului și solicită 
o mai mare participare a femeilor și mai 
multe poziții de conducere pentru acestea 
în astfel de misiuni, integrarea mai 
sistematică a perspectivei de gen în 
misiunile și operațiunile PSAC și o 
contribuție activă la punerea în aplicare a 
Rezoluției 1325 a CSONU privind femeile, 
pacea și securitatea;

Or. en

Amendamentul 384
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 28



PE643.168v01-00 186/193 AM\1192475RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște că misiunile civile și 
militare cu personal european și conduse 
de acesta pot contribui, în anumite 
privințe, la menținerea păcii, la evitarea 
conflictelor și la întărirea securității; totuși, 
este urgent necesar să se realizeze o 
evaluare cuprinzătoare a misiunilor din 
trecut conduse de UE, în special a 
misiunilor civile, pentru a revizui 
aspectele legate de planificare, organizare 
și punere în aplicare; fără o astfel de 
evaluare cuprinzătoare și modificări 
ulterioare ale modului în care se 
desfășoară aceste misiuni civile conduse 
de UE, toate statele membre ar trebui să 
își înceteze sprijinul pentru aceste 
misiuni;

Or. en

Amendamentul 385
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale; consideră că noi 
instrumente, cum ar fi Instrumentul 
european pentru pace, ar putea crește 
solidaritatea și repartizarea sarcinilor 
între statele membre în ceea ce privește 
contribuția la operațiunile PSAC și ar 
putea contribui, în general, la creșterea 
eficacității acțiunii externe a UE;

Or. en
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Amendamentul 386
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale; își exprimă însă regretul că 
eficacitatea acestor misiuni și operații 
PSAC este subminată de deficiențe 
structurale persistente, de o disparitate 
puternică a contribuțiilor statelor membre 
și de limitele mandatelor;

Or. fr

Amendamentul 387
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale; subliniază, cu toate 
acestea, rolul de lider al NATO ca pilon 
important al securității europene și salută 
procesul actual de extindere a NATO, 
care contribuie la stabilitatea și 
bunăstarea Europei;

Or. en

Amendamentul 388
Javi López

Propunere de rezoluție
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Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. recunoaște rolul important al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale;

28. recunoaște rolul fundamental al 
misiunilor civile și militare din cadrul 
PSAC în menținerea păcii, în evitarea 
conflictelor și în întărirea securității 
internaționale și subliniază că aceste 
misiuni trebuie să beneficieze de resursele 
umane și materiale necesare;

Or. es

Amendamentul 389
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. regretă că proporția globală a 
femeilor și a bărbaților în posturi de 
conducere și de conducere de nivel mediu 
din SEAE este în continuare foarte 
dezechilibrată; salută angajamentul 
ÎR/VP desemnat de a atinge obiectivul 
privind un procent de 40 % femei în 
posturi de conducere și ca șefe de 
delegație până la sfârșitul mandatului 
său; invită SEAE să prezinte 
Parlamentului European informații 
actualizate cu privire la gradul de punere 
în aplicare a Strategiei SEAE pentru 
egalitatea de gen și egalitatea de șanse și 
să revizuiască această strategie pentru a 
include obiectivele menționate; își reia 
recomandările din Rezoluția sa din 31 
mai 2018 referitoare la implementarea 
documentului de lucru comun 
(SWD(2015)0182) al serviciilor Comisiei 
intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor: transformarea vieții fetelor și 
femeilor prin intermediul relațiilor 
externe ale UE 2016-2020”;
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Or. en

Amendamentul 390
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. reamintește că o abordare 
incluzivă a prevenirii, atenuării și 
soluționării conflictelor este esențială 
pentru viabilitatea sa pe termen lung; 
invită, prin urmare, Comisia să asigure 
integrarea structurală a femeilor, a 
tinerilor, a apărătorilor drepturilor 
omului, a minorităților religioase și etnice 
în toate activitățile sale legate de 
gestionarea conflictelor; sprijină punerea 
în aplicare pe deplin a Rezoluției 1325 
(2000) a Consiliului de Securitate al ONU 
și a rezoluțiilor ulterioare privind femeile, 
pacea și securitatea, precum și a 
Rezoluției 2250 (2015) a Consiliului de 
Securitate al ONU privind tineretul, pacea 
și securitatea;

Or. en

Amendamentul 391
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită UE să promoveze o mai 
mare participare a femeilor în procesele 
de menținere și consolidare a păcii și în 
misiunile civile și militare ale UE de 
gestionare a crizelor; reamintește că 
soluționarea conflictelor are succes mai 
mare atunci când femeile au un rol oficial 
în acest proces;
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Or. en

Amendamentul 392
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. subliniază contribuția esențială a 
femeilor în domeniul securității și 
apărării; subliniază că ele trebuie incluse 
în procesele de luare a deciziilor și de 
negociere;

Or. es

Amendamentul 393
Idoia Villanueva Ruiz, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. regretă că angajamentele și 
declarațiile legate de promovarea agendei 
privind femeile, pacea și securitatea și 
reprezentarea egală a femeilor în politica 
externă și de securitate rămân adesea mai 
degrabă la nivel de retorică și nu se 
urmărește și nu se asigură punerea lor 
efectivă în aplicare, ceea ce duce la 
progrese limitate în îndeplinirea 
obiectivelor agendei la nivel mondial; 
reamintește că participarea femeilor la 
procesele de pace și securitate poate juca 
un rol semnificativ în asigurarea 
succesului și sustenabilității acordurilor 
de pace, precum și a durabilității și 
calității păcii; invită UE și statele sale 
membre să joace rolul de lider în punerea 
în aplicare a agendei privind femeile, 
pacea și securitatea și să depună eforturi 
pentru a depăși rezistența continuă a 
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mediatorilor și negociatorilor față de 
includerea femeilor în negocierile pentru 
pace, rezistența responsabililor cu 
planificarea post-conflict față de 
analizarea nevoilor femeilor și alocarea 
de resurse suficiente pentru a răspunde 
acestora, rezistența partidelor politice față 
de susținerea femeilor candidate, 
rezistența serviciilor de securitate față de 
prevenirea violenței împotriva femeilor, 
rezistența actorilor statului de drept față 
de aplicarea dreptului internațional 
convenit în cazul anchetării și urmăririi 
penale a infracțiunilor împotriva 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 394
Hilde Vautmans, Christophe Grudler, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, 
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Engin Eroglu, Frédérique Ries, Malik Azmani

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că amenințarea 
terorismului este încă prezentă, atât în 
Europa, cât și în afara sa; este ferm 
convins că lupta împotriva terorismului ar 
trebui să rămână o prioritate pentru UE 
în următorii ani; invită noua Comisie 
Europeană să prezinte un plan de acțiune 
european împotriva terorismului;

Or. en

Amendamentul 395
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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28a. subliniază importanța consolidării 
și garantării cooperării în domeniul 
informațiilor în cadrul UE, având în 
vedere că terorismul reprezintă o 
amenințare la adresa valorilor noastre 
europene fundamentale și a securității 
noastre și necesită o abordare 
multidimensională, care să implice 
autoritățile de frontieră, poliția, instanțele 
și serviciile de informații din toate statele 
membre, precum și din țări terțe;

Or. es

Amendamentul 396
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. evidențiază că trebuie să avem o 
industrie de apărare care să folosească 
resursele contribuabililor în mod eficient 
și că UE trebuie să promoveze o piață 
internă mai integrată a produselor din 
sectorul apărării, precum și o politică 
coordonată de sprijinire a cercetării și 
dezvoltării în domeniul apărării, 
protejând, în orice caz, interesele 
lucrătorilor din industrie care ar putea fi 
afectate în timpul perioadelor de tranziție;

Or. es

Amendamentul 397
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. subliniază necesitatea ca statele 
membre să respecte codul de conduită al 
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UE privind exporturile de arme și să nu 
furnizeze armament sau echipamente cu 
dublă utilizare regimurilor care comit 
sistematic încălcări ale drepturilor 
omului;

Or. es

Amendamentul 398
Javi López

Propunere de rezoluție
Punctul 28 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28e. subliniază că trebuie dezvoltată o 
abordare specifică pentru securitatea 
minorităților etnice și culturale, a 
comunității LGBTI + și a femeilor;

Or. es


