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Amendamentul 1
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere începerea activităților 
de către Adunarea Parlamentară 
Euronest la 3 mai 2011 în timpul celei de-
a șaptea legislaturi a Parlamentului 
European,

Or. pl

Amendamentul 2
Andrzej Grzyb

Propunerea de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere constituirea Forumului 
societății civile din cadrul Parteneriatului 
estic și activitatea sa până în prezent, 
inclusiv recomandări și alte documente 
elaborate de cele cinci grupuri de lucru 
sau în cadrul reuniunilor sale anuale, 
care cuprind: Bruxelles, Belgia, 16-
17 noiembrie 2009; Berlin, Germania, 
18-19 noiembrie 2010; Poznań, Polonia, 
28-30 noiembrie 2011; Stockholm, 
Suedia, 28-30 noiembrie 2012; și 
Chișinău, Moldova, 4-5 noiembrie 2013,

Or. pl

Amendamentul 3
Andrzej Grzyb
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Propunere de rezoluție
Referirea 1 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere stabilirea de către 
Comitetul Regiunilor a Conferinței 
autorităților locale și regionale din 
Parteneriatul estic (CORLEAP), a cărei 
reuniune inaugurală a avut loc la 
8 septembrie 2011, la Poznań, Polonia, 
precum și avizele elaborate de CORLEAP 
până în prezent,

Or. pl

Amendamentul 4
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicările Comisiei 
din 11 martie 2003 intitulate „Europa 
extinsă - Vecinătatea: un nou cadru pentru 
relațiile cu vecinii noștri din est și sud” 
(COM(2003)0104), din 12 mai 2004 
intitulată „Politica europeană de vecinătate 
- document de strategie” 
(COM(2004)0373), din 4 decembrie 2006, 
intitulată „Consolidarea politicii europene
de vecinătate” (COM(2006)0726), din 
5 decembrie 2007, intitulată „Consolidarea 
politicii europene de vecinătate” 
(COM(2007)0774), din 3 decembrie 2008 
intitulată „Parteneriatul estic” 
(COM(2008)0823), precum și cea din 
12 mai 2010 intitulată „Bilanțul politicii 
europene de vecinătate” 
(COM(2010)0207),

– având în vedere Comunicările Comisiei 
din 11 martie 2003 intitulate „Europa 
extinsă – Vecinătatea: un nou cadru pentru 
relațiile cu vecinii noștri din est și sud” 
(COM(2003)0104), din 12 mai 2004 
intitulată „Politica europeană de vecinătate 
– document de strategie” 
(COM(2004)0373), din 4 decembrie 2006, 
intitulată „Consolidarea politicii europene 
de vecinătate” (COM(2006)0726), din 
11 aprilie 2007 intitulată „Sinergia Mării 
Negre – o nouă iniţiativă de cooperare 
regională” (COM(2007)160), 
din5 decembrie 2007 intitulată 
„Consolidarea politicii europene de 
vecinătate” (COM(2007)0774), din 
3 decembrie 2008 intitulată „Parteneriatul 
estic” (COM(2008)0823), precum și cea 
din 12 mai 2010 intitulată „Bilanțul 
politicii europene de vecinătate” 
(COM(2010)0207),
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Or. en

Amendamentul 5
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunere de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
European privind Parteneriatul estic din 
19-20 decembrie 2013,

Or. en

Amendamentul 6
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea comună 
din 12 decembrie 2011 a Înaltului 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și a 
Comisiei către Parlamentul European și 
Consiliu, intitulată „Drepturile omului și 
democrația în centrul acțiunilor externe 
ale UE – către o abordare mai eficientă” 
(COM(2011)0886),

Or. pl

Amendamentul 7
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere un regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a unui Instrument european 
de vecinătate pentru 2014-2020,

Or. en

Amendamentul 8
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția Adunării 
Parlamentare Euronest din 28 mai 2013, 
referitoare la securitatea energetică în 
legătură cu piața energiei și armonizarea 
dintre țările partenere din Europa de Est 
și statele membre ale UE (2013/C 338/03),

Or. pl

Amendamentul 9
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa legislativă 
din 11 decembrie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a normelor și procedurilor 
comune pentru punerea în aplicare a 
instrumentelor Uniunii pentru acțiunea 
externă (COM(2011)0842 - C7-0494/2011 
- 2011/0415(COD)),
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Or. pl

Amendamentul 10
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa legislativă 
din 11 decembrie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a Instrumentului european 
de vecinătate (COM(2011)0839 – C7-
0492/2011 – 2011/0405(COD)),

Or. pl

Amendamentul 11
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa legislativă 
din 11 decembrie 2013 referitoare la 
propunerea de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de instituire a unui instrument de 
finanțare pentru promovarea democrației 
și drepturilor omului la scară mondială 
(COM(2011)0844 – C7-0496/2011 –
2011/0412(COD)),

Or. pl

Amendamentul 12
Andrzej Grzyb
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Propunere de rezoluție
Referirea 8 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 
7 iulie 2011 referitoare la politicile 
externe ale UE în favoarea democratizării 
(2011/2032 (INI)),

Or. pl

Amendamentul 13
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale anuale 
referitoare la Raportul anual privind 
drepturile omului în lume și politica 
Uniunii Europene în domeniu, inclusiv, 
în special, cele mai recente rezoluții cu 
privire la evenimentele din vecinătatea 
sudică și estică a UE, și anume: Rezoluția 
Parlamentului European din 
18 aprilie 2012 referitoare la Raportul 
anual privind drepturile omului în lume și 
politica Uniunii Europene în domeniu, 
inclusiv implicațiile pentru politica 
strategică a UE în domeniul drepturilor 
omului (2011/2185 (INI)); Rezoluția 
Parlamentului European din 
13 decembrie 2012 referitoare la Raportul 
anual 2011 privind drepturile omului și 
democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
(2012/2145(INI)); și Rezoluția 
Parlamentului European din 
11 decembrie 2013 referitoare la Raportul 
anual 2012 privind drepturile omului și 
democrația în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință 
(2013/2152(INI)),



AM\1014796RO.doc 9/119 PE526.268v01-00

RO

Or. pl

Amendamentul 14
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere recomandările sale din 
29 martie 2012 adresate Consiliului 
referitoare la modalitățile de posibilă 
creare a unui Fond european pentru 
democrație (FED) (2011/2245(INI)), și 
crearea acestuia în 2012, precum și 
începerea activităților sale complete în 
2013,

Or. pl

Amendamentul 15
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 
13 decembrie 2012 referitoare la strategia 
UE privind drepturile omului (2012/2062 
(INI)),

Or. pl

Amendamentul 16
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 h (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 
11 decembrie 2012 referitoare la o 
strategie privind libertatea digitală în
politica externă a UE (2012/2094 (INI)),

Or. pl

Amendamentul 17
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 8 i (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 
13 iunie 2013 referitoare la libertatea 
presei și a media în lume (2011/2081 
(INI)),

Or. pl

Amendamentul 18
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica europeană de 
vecinătate (PEV), în special Parteneriatul 
Estic (PaE), își propune să extindă 
valorile și ideile fondatorilor UE;

A. întrucât Parteneriatul estic (PaE) din 
cadrul politicii europene de vecinătate 
(PEV) colaborează cu vecinii estici ai UE 
în vederea realizării unei asocieri politice 
cât mai strânse și a unui grad cât mai 
ridicat de integrare economică, întrucât 
acest obiectiv se bazează pe interese și 
valori comune, cum ar fi democrația, 
statul de drept, respectarea drepturilor 
omului și coeziunea socială a societăților 
din țările din cadrul Parteneriatului estic;
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Or. en

Amendamentul 19
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul Estic (PaE), 
își propune să extindă valorile și ideile 
fondatorilor UE;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul estic (PaE), 
ar trebui să consolideze parteneriatul 
dintre UE și țările și societățile vecine și 
să extindă valorile și ideile UE în aceste 
țări cu scopul de a contribui la 
construirea și consolidarea unor 
democrații sănătoase, la continuarea 
creșterii economice durabile și la 
menținerea relațiilor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 20
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul Estic (PaE), 
își propune să extindă valorile și ideile 
fondatorilor UE;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul estic (PaE), 
se bazează pe valori comune și pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și statului de 
drept;

Or. en
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Amendamentul 21
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul Estic (PaE), 
își propune să extindă valorile și ideile 
fondatorilor UE;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul estic (PaE), 
își propune să extindă, să pună în comun 
și să promoveze valorile și principiile care 
stau la baza UE;

Or. en

Amendamentul 22
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul Estic (PaE), 
își propune să extindă valorile și ideile 
fondatorilor UE;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV), în special Parteneriatul estic (PaE), 
își propune să promoveze și să pună în 
aplicare valorile și ideile fondatorilor UE, 
care sunt împărtășite de vecinii UE;

Or. en

Amendamentul 23
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât extinderile succesive ale UE 
au adus Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 
Moldova, Ucraina și Belarus mai aproape 
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de UE, prin urmare, securitatea, 
stabilitatea și prosperitatea acestora au un 
impact din ce în ce mai mare asupra celor 
din statele membre ale UE și invers;

Or. en

Amendamentul 24
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât libertățile, valorile 
democratice și drepturile omului se pot 
dezvolta doar într-un mediu adecvat 
caracterizat de stabilitate economică și 
socială, precum și de securitate la nivel 
național și internațional, așa cum 
dovedește chiar istoria UE;

Or. en

Amendamentul 25
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât PaE se bazează pe un 
angajament comun față de dreptul 
internațional și valorile fundamentale –
democrația, statul de drept și respectarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale – și pentru o economie de 
piață, dezvoltare durabilă și bună 
guvernanță; întrucât, cu ocazia 
summitului de la Vilnius al 
Parteneriatului estic, toți participanții au 
confirmat din nou angajamentul lor față 
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de aceste principii;

Or. en

Amendamentul 26
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, deși principiile 
fundamentale și obiectivele PEV se aplică 
tuturor partenerilor, relația UE cu fiecare 
dintre partenerii săi este unică, iar 
instrumentele PEV sunt adaptate pentru a 
putea fi folosite în oricare dintre aceste 
relații;

Or. en

Amendamentul 27
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât asocierea și integrarea țărilor 
vecine vizează în primul rând 
consolidarea securității UE;

Or. en

Amendamentul 28
Eduard Kukan

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

Ab. întrucât summitul de la Vilnius al 
Parteneriatului estic a arătat nevoia de a 
reflecta la politicile UE privind partenerii 
din est;

Or. en

Amendamentul 29
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parteneriatul Estic este 
conceput pentru țările europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parteneriatul Estic este 
conceput pentru țările europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

B. întrucât Parteneriatul estic vizează 
sprijinirea proceselor de reformă din șase 
țări est-europene în vederea accelerării 
asocierii lor politice și a integrării lor 
economice în cadrul Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 31
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parteneriatul Estic este 
conceput pentru țările europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

B. întrucât Parteneriatul estic ar trebui să 
sprijine tranzițiile democratice și 
aspirațiile europene ale societăților din 
țările partenere;

Or. en

Amendamentul 32
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parteneriatul Estic este 
conceput pentru țările europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

B. întrucât Parteneriatul estic este conceput 
pentru țările europene astfel cum este 
definit de articolele 8 și 49 din tratate și 
este un răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

Or. en

Amendamentul 33
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Parteneriatul Estic este 
conceput pentru țările europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

B. întrucât Parteneriatul estic este conceput 
pentru țările europene și este un răspuns la 
aspirațiile europene ale cetățenilor din 
țările partenere;
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Or. en

Amendamentul 34
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât proiectul PaE ar trebui să 
includă și alte țări precum Kazahstan, 
Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan și 
Turkmenistan, care au aspirații europene 
și doresc să coopereze cu UE;

Or. en

Amendamentul 35
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât participanții la summitul de 
la Vilnius al Parteneriatului estic din 
noiembrie 2013 au confirmat din nou 
angajamentul lor de a implementa aceste 
principii ale Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 36
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg 
încă o tranziție dificilă după decenii de 
creștere obstrucționată în cadrul URSS;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene, dar parcurg 
încă după mulți ani o tranziție dificilă, 
care a condus la probleme sociale majore, 
șomaj și sărăcie, precum și la un grad 
ridicat de migrare a populației calificate 
din statele vecine în statele membre ale 
UE;

Or. de

Amendamentul 38
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă către un sistem 
democratic bazat pe statul de drept și pe 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților civile;
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Or. en

Amendamentul 39
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg 
încă o tranziție dificilă după decenii de 
creștere obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund atitudinile europene și parcurg 
încă etapa de tranziție către independență 
și suveranitate după decenii de existență în 
cadrul URSS;

Or. en

Amendamentul 40
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg 
încă o tranziție dificilă după decenii de 
creștere obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât nu există un consens cu privire 
la viitorul european al țărilor din PaE care 
parcurg încă o tranziție dificilă după 
decenii de creștere obstrucționată în cadrul 
URSS;

Or. en

Amendamentul 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată și societăți private de 
drepturi în cadrul URSS;

Or. en

Amendamentul 42
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât țările din PaE care au 
înrădăcinate profund aspirațiile europene 
parcurg încă o tranziție dificilă după 
decenii de creștere obstrucționată în cadrul 
URSS;

Or. en

Amendamentul 43
Jerzy Buzek, Jacek Protasiewicz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât țările din PaE au înrădăcinate 
profund aspirațiile europene și parcurg încă 
o tranziție dificilă după decenii de creștere 
obstrucționată în cadrul URSS;

C. întrucât unele dintre țările din PaE au 
înrădăcinate profund aspirațiile europene și 
parcurg încă o tranziție dificilă după 
decenii de creștere obstrucționată în cadrul 
URSS;

Or. en
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Amendamentul 44
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în conformitate cu 
articolele 8 și 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană (TUE), toate țările 
europene, inclusiv cele din Parteneriatul 
estic, au posibilitatea pe termen lung de a 
solicita aderarea la Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 45
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât asocierea cu UE necesită, pe 
lângă reformele interne ale țărilor 
implicate, ieșirea lor din alianțele externe 
și rețelele internaționale anterioare, lucru 
care presupune costuri suplimentare;

Or. en

Amendamentul 46
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât atmosfera actuală din relațiile
cu partenerii estici ar trebui folosită pentru 
a încuraja popoarele din țările 

D. întrucât elanul actual al statelor 
membre ale UE de a lega și dezvolta 
relații complexe cu partenerii estici ar 
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Parteneriatului Estic să depună eforturi 
pentru noi reforme democratice;

trebui folosit pentru a încuraja popoarele 
din țările Parteneriatului estic să depună 
eforturi pentru noi reforme democratice, 
precum și pentru modernizarea socială și 
economică, respectând condițiile, 
potențialul și tradițiile naționale 
caracteristice fiecărei țări;

Or. de

Amendamentul 47
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât atmosfera actuală din relațiile 
cu partenerii estici ar trebui folosită pentru 
a încuraja popoarele din țările 
Parteneriatului Estic să depună eforturi 
pentru noi reforme democratice;

D. întrucât atmosfera actuală din relațiile 
cu partenerii estici ar trebui folosită pentru 
a încuraja popoarele din țările 
Parteneriatului estic să depună eforturi 
pentru noi reforme democratice; întrucât 
procesul de asociere cu UE urmărește 
întocmai acest obiectiv și ar trebui 
continuat în ciuda piedicilor actuale din 
unele țări din cadrul PaE;

Or. en

Amendamentul 48
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Parteneriatului Estic ar trebui să 
promoveze dimensiunile umanitare, 
economice, sociale și culturale ale 
cooperării;

E. întrucât Parteneriatul estic ar trebui să se 
orienteze în primul rând spre dezvoltarea 
și consolidarea propriului potențial de 
creștere al țărilor partenere și să 
promoveze dimensiunile umanitare, 
economice, sociale și culturale ale 
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cooperării;

Or. de

Amendamentul 49
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Parteneriatului Estic ar trebui să 
promoveze dimensiunile umanitare, 
economice, sociale și culturale ale 
cooperării;

E. întrucât Parteneriatului estic ar trebui să 
promoveze dimensiunile politice, 
economice, sociale și culturale ale 
cooperării;

Or. en

Amendamentul 50
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Parteneriatului Estic ar trebui să 
promoveze dimensiunile umanitare, 
economice, sociale și culturale ale 
cooperării;

E. întrucât Parteneriatului estic ar trebui să 
promoveze dimensiunile umanitare, 
economice, de securitate geopolitică,
sociale și culturale ale cooperării;

Or. en

Amendamentul 51
Eduard Kukan

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

Ea. întrucât Instrumentul european de 
vecinătate reprezintă principalul mijloc 
prin care UE acordă sprijin și asistență 
țărilor din Parteneriatul estic; întrucât 
acest instrument reflectă abordarea pe 
baza diferențierii și a principiului „mai 
mult pentru mai mult” și prevede 
stimulente financiare semnificative pentru 
țările vecine care întreprind reforme 
democratice;

Or. en

Amendamentul 52
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările din 
Parteneriatul estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este 
încă considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât progresele nesatisfăcătoare 
realizate de țările din Parteneriatul estic
(PaE) sunt cauzate și de acțiunile Rusiei 
menite să descurajeze țările partenere de 
la asocierea politică și economică cu UE,

Or. en

Amendamentul 53
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este 
încă considerat drept singura alternativă 

F. întrucât țările Parteneriatului estic caută 
în continuare alternative politice pentru 
dezvoltare, iar parteneriatul oferit de UE 
s-a bazat pe propria lor voință politică, 
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politică, însă nu s-a dovedit a fi un impuls 
suficient de puternic pentru schimbare și 
reforme, în ciuda aspirațiilor europene 
clare ale populațiilor din țările din cadrul 
PaE,

Or. en

Amendamentul 54
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă
considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic sunt un avertisment că
ele sunt încă expuse presiunilor puternice 
și șantajului exercitate de țări terțe asupra 
deciziilor lor suverane; întrucât UE 
respinge cu tărie discursul provocator 
adoptat de părțile terțe în cauză și 
juxtapunerea diferitelor proiecte 
regionale de integrare; întrucât pot fi 
imaginate diverse modele de cooperare 
regională pașnică cu condiția ca 
principiul deciziei suverane a națiunilor 
să fie respectat de toate părțile,

Or. en

Amendamentul 55
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este 
încă considerat drept singura alternativă 

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE, precum și concluziile summitului de 
la Vilnius subliniază nevoia de 
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politică, consolidare a caracterului strategic al 
Parteneriatului estic,

Or. en

Amendamentul 56
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este 
încă considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE arată că UE și politica sa de vecinătate 
estică, cu condițiile și obiectivele sale 
geostrategice stricte, nu sunt considerate
drept singura alternativă politică și că, în 
cadrul complexului de relații 
internaționale cu țările din vecinătatea 
estică, trebuie să dovedească în mod 
constant că sunt benefice pentru cetățenii 
acestor țări;

Or. de

Amendamentul 57
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă 
considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE arată că UE nu este încă considerată
drept singura alternativă politică, întrucât
țările Parteneriatului estic trebuie să fie 
libere și suverane pentru a-și exercita pe 
deplin dreptul de a-și determina propriul 
viitor, fără a fi supuse unor presiuni, 
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amenințări sau intimidări externe 
nejustificate,

Or. en

Amendamentul 58
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă 
considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE indică faptul că UE nu este încă 
considerată drept singura alternativă 
politică, dar că rămâne cea mai 
importantă sursă de inspirație în aspirația 
spre reformele democratice și schimbările 
sociale,

Or. en

Amendamentul 59
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă 
considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă 
considerată drept un partener deplin,

Or. en

Amendamentul 60
Graham Watson
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE sunt un avertisment că UE nu este încă 
considerat drept singura alternativă 
politică,

F. întrucât evoluțiile recente din țările 
Parteneriatului estic și relațiile acestora cu 
UE indică faptul că UE nu este încă 
considerată drept singura alternativă 
politică,

Or. en

Amendamentul 61
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât UE este solicitată să se 
angajeze mai concret în căutarea de 
soluții pentru conflictele înghețate din 
țările din cadrul Parteneriatului estic, 
întrucât aceste conflicte ar putea oricând 
să dea naștere unei crize cu consecințe 
importante asupra păcii și stabilității,

Or. en

Amendamentul 62
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Parteneriatul estic nu este 
nicidecum menit să afecteze sau să 
împiedice relațiile bilaterale cu Federația 
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Rusă, ci dimpotrivă este deschis 
dezvoltării sinergiilor cu Moscova în 
vederea creării condițiilor celor mai 
favorabile pentru o dezvoltare durabilă a 
vecinilor comuni,

Or. en

Amendamentul 63
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât evoluțiile recente au arătat că 
politica UE în cadrul PaE este 
considerată în mod greșit de către unii 
dintre jucătorii geopolitici ca fiind un joc 
nul și prin urmare rolul lor negativ ar 
trebui luat în considerare,

Or. en

Amendamentul 64
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât pacea și stabilitatea sunt 
elemente fundamentale ale 
Parteneriatului estic; întrucât țările 
partenere trebuie să respecte aceste 
principii și să se străduiască a găsi o 
soluție pașnică la conflictele existente; 
întrucât Federația Rusă joacă un rol 
cheie în rezolvarea acestor conflicte,

Or. en
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Amendamentul 65
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie 
cadrul politic pentru consolidarea relațiilor 
dintre UE și partenerii estici, bazate pe 
interese reciproce, angajamente, asumarea 
comună a responsabilităților, precum și o 
bază instituțională pentru cooperarea 
politică și un forum de dialog între țările 
partenere; salută, în acest sens, 
constituirea Adunării Parlamentare 
Euronest și a altor platforme de 
cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic 
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

1. reamintește că Parteneriatul estic
constituie cadrul politic pentru 
consolidarea relațiilor dintre UE și 
partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere;

Or. en

Amendamentul 66
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
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un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est;
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic 
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

un forum de dialog între țările partenere; 
apreciază, în acest sens, constituirea și
începerea activităților Adunării 
Parlamentare Euronest la 3 mai 2011 în 
cadrul celei de-a șaptea legislaturi a 
Parlamentului European, și speră ca 
reprezentanții parlamentului din Belarus 
să se alăture cât mai curând acestei 
adunări parlamentare, cu condiția ca 
aceștia să fie selectați prin alegeri pe 
deplin democratice; consideră că 
susținerea schimbărilor în această direcție 
ar trebui să fie una dintre prioritățile 
principale ale UE;

Or. pl

Amendamentul 67
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie 
cadrul politic pentru consolidarea 
relațiilor dintre UE și partenerii estici, 
bazate pe interese reciproce, angajamente, 
asumarea comună a responsabilităților, 
precum și o bază instituțională pentru 
cooperarea politică și un forum de dialog 
între țările partenere; salută, în acest sens, 
constituirea Adunării Parlamentare 
Euronest și a altor platforme de cooperare, 
cum ar fi forumul Societății Civile din 
cadrul Parteneriatului estic și Congresul 
inițiativelor din Europa de Est; observă, 
totuși, că evoluțiile recente din unele țări 
din cadrul Parteneriatului Estic au atras 
atenția asupra fragilității procesului politic;

1. reamintește obiectivul Parteneriatului
estic de consolidare a integrării europene 
din punct de vedere politic, economic și 
cultural a partenerilor estici, bazată pe 
interese reciproce și angajamente de 
respectare a dreptului internațional, a 
valorilor fundamentale, a bunei 
guvernanțe și a economiei de piață, 
precum și pe asumarea comună a 
responsabilităților; salută, în acest sens, 
constituirea Adunării Parlamentare 
Euronest și a altor platforme de cooperare, 
cum ar fi Forumul societății civile din 
cadrul Parteneriatului estic și Congresul 
inițiativelor din Europa de Est; observă, 
totuși, că evoluțiile recente din unele țări 
din cadrul Parteneriatului estic au atras 
atenția asupra fragilității procesului politic;

Or. en
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Amendamentul 68
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor 
platforme de cooperare, cum ar fi forumul 
Societății Civile din cadrul Parteneriatului 
estic și Congresul inițiativelor din Europa 
de Est; observă, totuși, că evoluțiile recente 
din unele țări din cadrul Parteneriatului 
Estic au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea și
eforturile părților interesate din PaE: 
Adunarea Parlamentară Euronest, 
Forumul societății civile din cadrul 
Parteneriatului estic și Conferința 
autorităților locale și regionale din 
Parteneriatul estic (CORLEAP), precum 
și alte inițiative, cum ar fi Congresul 
inițiativelor din Europa de Est; observă, 
totuși, că evoluțiile recente din unele țări 
din cadrul Parteneriatului estic au atras 
atenția asupra fragilității procesului politic;

Or. en

Amendamentul 69
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
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a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi Forumul societății
civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului estic au 
atras atenția asupra fragilității procesului 
politic, precum și asupra nevoii ca 
Parteneriatul estic să fie scutit de 
condiționări unilaterale și obiective 
geostrategice și să fie transformat într-un 
instrument de colaborare în avantajul 
tuturor părților, dar și de discuție și 
rezolvare partenerială a problemelor și 
provocărilor comune;

Or. de

Amendamentul 70
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi Forumul societății 
civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului estic
confirmă faptul că procesul de construire 
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procesului politic; a unui stat democratic și de adoptare a 
valorilor democratice nu a ajuns încă la 
un stadiu de maturitate;

Or. en

Amendamentul 71
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi Forumul societății 
civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului estic au 
atras atenția asupra fragilității procesului 
de integrare politică, economică și 
socială;

Or. en

Amendamentul 72
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 1. reamintește realizările și ambițiile 
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Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi Forumul societății 
civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului estic au 
atras atenția asupra fragilității procesului 
politic din țările în cauză și incapacitatea 
PaE de a-i face față;

Or. en

Amendamentul 73
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, eforturile Adunării 
Parlamentare Euronest și ale altor 
platforme de cooperare, cum ar fi Forumul 
societății civile din cadrul Parteneriatului 
estic și Congresul inițiativelor din Europa 
de Est; observă, totuși, că evoluțiile recente 
din unele țări din cadrul Parteneriatului 
estic au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;



PE526.268v01-00 36/119 AM\1014796RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 74
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe interese 
reciproce, angajamente, asumarea comună 
a responsabilităților, precum și o bază 
instituțională pentru cooperarea politică și 
un forum de dialog între țările partenere; 
salută, în acest sens, constituirea Adunării 
Parlamentare Euronest și a altor platforme 
de cooperare, cum ar fi forumul Societății 
Civile din cadrul Parteneriatului estic și 
Congresul inițiativelor din Europa de Est; 
observă, totuși, că evoluțiile recente din 
unele țări din cadrul Parteneriatului Estic
au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
politic pentru consolidarea relațiilor dintre 
UE și partenerii estici, bazate pe valori,
interese reciproce, angajamente, asumarea 
comună a responsabilităților, precum și o 
bază instituțională pentru cooperarea 
politică și un forum de dialog între țările 
partenere; salută, în acest sens, constituirea 
Adunării Parlamentare Euronest și a altor 
platforme de cooperare, cum ar fi Forumul 
societății civile din cadrul Parteneriatului 
estic și Congresul inițiativelor din Europa 
de Est; observă, totuși, că evoluțiile recente 
din unele țări din cadrul Parteneriatului 
estic au atras atenția asupra fragilității 
procesului politic;

Or. en

Amendamentul 75
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută constituirea Adunării 
Parlamentare a Parteneriatului estic 
(Euronest) care reprezintă un jucător 
cheie în dezvoltarea dimensiunii 
democratice și parlamentare a PaE și a 
altor platforme de cooperare, cum ar fi 
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Forumul societății civile din cadrul 
Parteneriatului estic și Congresul 
inițiativelor din Europa de Est; observă, 
totuși, că evoluțiile recente din unele țări 
din cadrul PaE au atras atenția asupra 
fragilității procesului politic;

Or. en

Amendamentul 76
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută, de asemenea, constituirea, 
realizările și potențialul altor platforme de 
cooperare, cum ar fi Forumul societății 
civile din cadrul Parteneriatului estic, 
Conferința autorităților locale și 
regionale din Parteneriatul estic 
(CORLEAP), și Congresul inițiativelor 
din Europa de Est; observă, totuși, că 
evoluțiile recente din unele țări din cadrul 
Parteneriatului estic au atras atenția 
asupra fragilității procesului politic;

Or. pl

Amendamentul 77
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă faptul că rezultatele 
summitului de la Vilnius nu s-au ridicat 
la înălțimea așteptărilor legate în special 
de decizia Ucrainei de a suspenda 
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pregătirea semnării Acordului de asociere 
și de decizia Armeniei de a se alătura 
uniunii vamale după îndelungi negocieri 
referitoare la Acordul de asociere cu UE;

Or. en

Amendamentul 78
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
faptul că țările terțe au lansat recent la 
adresa întregului Parteneriat estic 
provocări serioase și solicită tuturor 
participanților interesați să-și mențină 
implicarea și angajamentul în proiect;

Or. en

Amendamentul 79
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă faptul că PaE a renunțat la 
Sinergia Mării Negre, în loc să o 
transforme într-o veritabilă strategie; 
consideră că trebuie întreprinse acțiuni 
necesare în vederea definirii unei strategii 
specifice pentru Marea Neagră în cadrul 
politicii UE privind Europa de Est;

Or. en
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Amendamentul 80
Libor Rouček

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reafirmă angajamentul UE față de 
aspirațiile europene ale națiunilor din 
țările Parteneriatului estic, inclusiv, dacă 
este cazul, în contextul articolului 49 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană; 

Or. en

Amendamentul 81
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. salută inițierea de către Georgia și 
Republica Moldova a acordurilor de 
asociere, incluzând dispoziții referitoare 
la zonele de liber schimb complex și 
cuprinzător cu ocazia summitului de la 
Vilnius din noiembrie 2013, precum și 
concluziile Consiliului European din 19-
20 decembrie 2013 care a confirmat din 
nou că UE este pregătită pentru semnarea 
acestor acorduri în cel mai scurt timp și 
nu mai târziu de finele lunii august 2014; 
reamintește că Uniunea Europeană este 
în continuare pregătită să semneze 
Acordul de asociere cu Ucraina, inclusiv 
dispozițiile referitoare la zona de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător, de 
îndată ce Ucraina va fi pregătită;

Or. en
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Amendamentul 82
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. reamintește că Azerbaidjan a decis 
suspendarea participării la Euronest ca 
reacție la acordul exprimat de 
Parlamentul European față de concluziile 
misiunii pe termen lung a Biroului pentru 
instituții democratice și drepturile omului 
(ODIHIR)cu privire la ultimele alegeri 
prezidențiale din Azerbaidjan (Rezoluția 
Parlamentului European 
P7_TA(2013)0446 adoptată la 
23 octombrie 2013); subliniază că decizia 
delegației Azerbaidjanului contravine
spiritului de parteneriat adevărat, 
subminând astfel o cooperare fructuoasă;

Or. en

Amendamentul 83
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. salută inițierea de către Moldova și 
Georgia a acordurilor de asociere în 
cadrul summitului recent de la Vilnius și 
consideră că acest pas important va 
încuraja semnarea, ratificarea și 
implementarea în cel mai scurt timp a 
acordurilor în cauză cu scopul de a 
preveni eventuale efecte negative în lanț
în regiunea Parteneriatului estic;

Or. en
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Amendamentul 84
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1c. recunoaște faptul că, acum mai mult 
ca niciodată, societățile din cadrul PaE 
care sunt în favoarea integrării în 
Uniunea Europeană au nevoie de sprijin 
puternic, proactiv și imediat din partea 
UE, care ar trebui acordat prin diferite 
metode și în diverse domenii ale 
politicilor, variind de la asistență 
financiară la regimuri de facilitare a 
vizelor;

Or. en

Amendamentul 85
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
estic are nevoie de analiză, de un nou 
impuls și de o viziune clară pentru viitor, 
concentrându-se deopotrivă pe cooperarea 
politică și pe parteneriatul cu societățile
din țările din cadrul PaE;

Or. en

Amendamentul 86
Helmut Scholz
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE, fără 
a se crea noi dependențe sau confruntări 
cu alte țări din regiune, inclusiv Federația 
Rusă; îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe investiția într-un 
progres imediat pentru cetățeni, iar în 
acest context, pe instituirea unui regim de 
liberalizare a vizelor și pe prioritizarea 
cooperării teritoriale cu implicarea 
directă a autorităților locale, precum și a 
tineretului și a viitorilor lideri.

Or. de

Amendamentul 87
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. subliniază că proiectul Parteneriatului
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
mai mult pe relațiile economice și 
culturale dintre cele două părți și vizând 
astfel să ofere o opțiune europeană 
societăților din țările din cadrul PaE; 
îndeamnă UE să se concentreze în special 
pe instituirea și aplicarea unui regim de
liberalizare a vizelor în cel mai scurt timp, 
pe investiții în tineret și în viitorii lideri, 
precum și pe sectorul energetic;

Or. en
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Amendamentul 88
Knut Fleckenstein, Marek Siwiec, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. consideră că proiectul Parteneriatului
estic necesită o analiză detaliată a 
eficacității sale, inclusiv o evaluare 
precisă a succeselor și eșecurilor sale, și 
că are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
consolidarea relațiilor și a cooperării între 
societățile din PaE; îndeamnă, prin urmare, 
UE să se concentreze în special pe 
instituirea unui regim de liberalizare a 
vizelor, pe investiții în tineret și în viitorii 
lideri, precum și pe emanciparea societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 89
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în capitalul uman și în pregătirea tinerilor 
pentru o participare europeană mai vastă;



PE526.268v01-00 44/119 AM\1014796RO.doc

RO

subliniază importanța sectorului energetic 
în vederea integrării europene a țărilor 
din PaE;

Or. en

Amendamentul 90
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
reamintește că un instrument important 
pe care UE ar trebui să se bazeze îl 
constituie instituirea unui regim de 
liberalizare a vizelor, precum și investițiile 
în tineret și în viitorii lideri;

Or. en

Amendamentul 91
Arnaud Danjean
Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
solicită, prin urmare, UE să se concentreze 
în special pe instituirea unui regim de 
liberalizare a vizelor odată ce condițiile 
prealabile au fost îndeplinite, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
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sectorul energetic;

Or. fr

Amendamentul 92
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
apropierea societăților din țările PaE de
UE; îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 93
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor și a liberului 
schimb, pe investiții în tineret și în viitorii 
lideri, precum și pe sectorul energetic;
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Or. en

Amendamentul 94
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
Estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică, ci și pe 
ancorarea societăților din PaE în UE; 
îndeamnă, prin urmare, UE să se 
concentreze în special pe instituirea unui 
regim de liberalizare a vizelor, pe investiții 
în tineret și în viitorii lideri, precum și pe 
sectorul energetic;

2. recunoaște că proiectul Parteneriatului 
estic are nevoie de un nou impuls și de o 
viziune clară pentru viitor, concentrându-se 
nu numai pe cooperarea politică cu 
autoritățile, ci și pe ancorarea societăților 
din PaE în UE; îndeamnă, prin urmare, UE 
să se concentreze în special pe instituirea 
unui regim de liberalizare a vizelor, pe 
investiții în tineret și în viitorii lideri, 
precum și pe sectorul energetic;

Or. en

Amendamentul 95
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. este de părere că eventualitatea 
oferirii unei perspective europene țărilor 
din PaE care sunt cel mai mult angajate 
în aprofundarea relațiilor cu UE și care 
doresc să inițieze și să aplice reformele 
necesare atât la nivel politic, cât și la nivel 
economic, ar trebui să fie luată în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
propusă ca un stimulent pentru 
continuarea integrării europene;

Or. en
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Amendamentul 96
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că o perspectivă europeană, 
inclusiv articolul 49 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, ar putea constitui 
un motor al reformelor în aceste țări și ar 
putea consolida și mai mult angajamentul 
acestor țări față de valorile și principiile 
comune, precum democrația, statul de 
drept, respectarea drepturilor omului și 
buna guvernanță;

Or. en

Amendamentul 97
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. solicită un rol mai activ al UE în 
legătură cu soluționarea conflictelor 
înghețate din regiune; în acest sens, își 
exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul 
că eforturile și resursele alocate au fost 
insuficiente pentru obținerea unor 
rezultate concrete până acum;

Or. en

Amendamentul 98
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că trebuie efectuată o 
analiză aprofundată de către toate 
instituțiile europene și statele membre în 
legătură cu eventualitatea de a urma 
modelul Asociației Europene a Liberului 
Schimb (AELS) ca o nouă modalitate de a 
consolida Parteneriatul estic și de a 
permite o evoluție către un statut de 
„parteneri asociați” pentru țările care se 
arată doritoare și capabile de a integra și 
de a colabora strâns cu Uniunea 
Europeană; invită Comisia Europeană să 
elaboreze o carte verde privind viitorul 
Parteneriatului estic după summitul de la 
Vilnius;

Or. en

Amendamentul 99
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că concluziile summitului 
de la Vilnius subliniază nevoia de a 
consolida caracterul strategic al 
Parteneriatului estic; prin urmare, 
recomandă utilizarea flexibilă a 
instrumentelor aflate la dispoziția UE, 
precum asistența macroeconomică, 
facilitarea regimului de schimb, proiecte 
de consolidare a securității energetice și 
de modernizare economică, precum și 
aplicarea rapidă a liberalizării vizelor, în 
conformitate cu valorile și interesele 
europene;
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Or. en

Amendamentul 100
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. invită Comisia și Serviciul European 
de Acțiune Externă (SEAE) să reflecte la 
învățămintele desprinse din recentele 
evoluții ale Parteneriatului estic în 
definirea priorităților bilaterale și 
multilaterale ale Uniunii, precum și în 
finanțarea în cadrul Instrumentului 
european de vecinătate (IEV);

Or. en

Amendamentul 101
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. consideră că procesele de tranziție 
democratică bazate pe statul de drept, 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale constituie 
elemente cheie pentru construirea unui 
parteneriat solid și durabil cu țările din 
PaE;

Or. en

Amendamentul 102
Eduard Kukan



PE526.268v01-00 50/119 AM\1014796RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2c. subliniază rolul important jucat de 
societatea civilă în procesele de tranziție și 
reformă și în dialogul politic din țările 
PaE, invită UE să consolideze cooperarea 
cu societatea civilă și să îi acorde sprijin 
printr-o serie de instrumente de finanțare 
variate;

Or. en

Amendamentul 103
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este 
doar un element dintr-o serie de procese 
menite să apropie societățile și că sunt 
necesare mai multe eforturi în acest sens, 
în special cu privire la promovarea 
cooperării în domeniul educației și culturii; 
consideră că trebuie pus un accent mai 
mare pe faptul că proiectul Parteneriatului 
estic este destinat societăților, mai degrabă 
decât autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la aproprierea 
societăților și că sunt necesare mai multe 
eforturi în acest sens, în special cu privire 
la promovarea cooperării în domeniul 
educației și culturii; consideră că trebuie 
pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
și societăților, nu numai autorităților;

Or. fr

Amendamentul 104
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea 
regimului liberalizării vizelor; observă, în 
acest sens, că liberalizarea regimului 
vizelor este doar un element dintr-o serie 
de procese menite să apropie societățile și 
că sunt necesare mai multe eforturi în acest 
sens, în special cu privire la promovarea 
cooperării în domeniul educației și culturii; 
consideră că trebuie pus un accent mai 
mare pe faptul că proiectul Parteneriatului 
estic este destinat societăților, mai degrabă 
decât autorităților;

3. salută propunerea Comisiei Europene 
de a permite cetățenilor moldoveni să 
călătorească fără vize în zona Schengen; 
consideră că progresele rapide către 
regimul liberalizării vizelor ar trebui 
abordate ca o prioritate și solicită mai 
multe eforturi în acest domeniu; observă, 
în acest sens, că liberalizarea regimului 
vizelor este doar un element dintr-o serie 
de procese menite să apropie societățile și 
că sunt necesare mai multe eforturi în acest 
sens, în special cu privire la promovarea 
cooperării în domeniile educației, științei,
culturii și infrastructurii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
și societăților, nu numai autorităților;

Or. en

Amendamentul 105
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul 
că proiectul Parteneriatului estic este 
destinat societăților, mai degrabă decât 
autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii, făcând tot 
posibilul pentru includerea și cooperarea 
intensă a reprezentanților societății civile, 
precum și a instituțiilor;
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Or. en

Amendamentul 106
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul 
că proiectul Parteneriatului estic este 
destinat societăților, mai degrabă decât 
autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii;

Or. en

Amendamentul 107
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese rapide cu privire la instituirea 
regimului liberalizării vizelor și că, în 
conformitate cu propunerea Comisiei 
Europene și pe baza meritelor și 
realizărilor, Republica Moldova ar trebui 
să beneficieze de un regim de liberă 
circulație în Uniunea Europeană până la 
finele lunii februarie 2014; observă, în 
acest sens, că liberalizarea regimului 
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proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

vizelor este doar un element dintr-o serie 
de procese menite să apropie societățile și 
că sunt necesare mai multe eforturi în acest 
sens, în special cu privire la promovarea 
cooperării în domeniul educației și culturii; 
consideră că trebuie pus un accent mai 
mare pe faptul că proiectul Parteneriatului 
estic este destinat societăților, mai degrabă 
decât autorităților;

Or. en

Amendamentul 108
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor și salută decizia 
Comisiei Europene din 27 noiembrie 2013 
de a permite călătorii fără vize în 
Republica Moldova; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

Or. en

Amendamentul 109
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației, științei, culturii și al 
sportului; consideră că trebuie pus un 
accent mai mare pe faptul că proiectul 
Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

Or. de

Amendamentul 110
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât 
autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
în primul rând societăților;

Or. en
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Amendamentul 111
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;

3. subliniază faptul că se mai pot face 
progrese cu privire la instituirea regimului 
liberalizării vizelor; observă, în acest sens, 
că liberalizarea regimului vizelor este doar 
un element dintr-o serie de procese menite 
să apropie societățile și că sunt necesare 
mai multe eforturi în acest sens, în special 
cu privire la promovarea cooperării în 
domeniul educației și culturii; consideră că 
trebuie pus un accent mai mare pe faptul că 
proiectul Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților; 
subliniază faptul că în urma propunerii 
Comisiei Europene și pe baza meritelor și 
realizărilor, Republica Moldova ar trebui 
să beneficieze de un regim de liberă 
circulație în Uniunea Europeană până la 
finele lunii februarie 2014;

Or. en

Amendamentul 112
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea 
deplină a oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” pentru a 
stimula schimburile de studenți între țările 
Parteneriatului Estic și statele membre ale 
UE și prin crearea unei Universități a 
Parteneriatului Estic și a unui Colegiu 
European al Mării Negre, care ar oferi 

4. subliniază valoarea participării tinerilor 
în procesele de dezvoltare a societății și
importanța investițiilor în educație pentru 
valorizarea cu succes a potențialului 
tinerelor generații, prin intermediul 
cooperării și al proiectelor educaționale 
comune, prin utilizarea deplină a 
oportunităților de burse, inclusiv a 
burselor din cadrul programului „Erasmus 
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cursuri postuniversitare și ar urma să 
formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului Estic și din statele membre 
ale UE;

pentru toți” pentru a stimula schimburile de 
studenți și profesori între țările 
Parteneriatului estic și statele membre ale 
UE, precum și prin crearea unei 
Universități a Parteneriatului estic și a unui 
Colegiu European al Mării Negre, care ar 
oferi oportunități educaționale pentru 
dezvoltarea de programe educaționale la 
diferite niveluri, menite să formeze viitori 
lideri din țările Parteneriatului estic și din 
statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 113
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea 
deplină a oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” pentru a 
stimula schimburile de studenți între țările 
Parteneriatului Estic și statele membre ale 
UE și prin crearea unei Universități a 
Parteneriatului Estic și a unui Colegiu 
European al Mării Negre, care ar oferi 
cursuri postuniversitare și ar urma să 
formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului Estic și din statele membre 
ale UE;

4. subliniază importanța investițiilor în 
proiecte pentru tineri și viitori lideri, prin 
utilizarea deplină a oportunităților de burse 
în cadrul programului „Erasmus pentru 
toți” pentru a stimula schimburile 
reciproce de studenți între țările 
Parteneriatului estic și statele membre ale 
UE și prin crearea unei Universități a 
Parteneriatului estic și a unui Colegiu 
European al Mării Negre, care ar oferi 
cursuri postuniversitare, precum și oferte 
de dezvoltare profesională cuprinzătoare
și ar urma să formeze viitori lideri din 
țările Parteneriatului estic și din statele 
membre ale UE;

Or. de

Amendamentul 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea 
deplină a oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” pentru a 
stimula schimburile de studenți între țările 
Parteneriatului Estic și statele membre ale 
UE și prin crearea unei Universități a 
Parteneriatului Estic și a unui Colegiu 
European al Mării Negre, care ar oferi 
cursuri postuniversitare și ar urma să 
formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului Estic și din statele membre 
ale UE;

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea 
deplină a oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” pentru a 
stimula schimburile de studenți între țările 
Parteneriatului estic și statele membre ale 
UE, prin continuarea sprijinirii financiare 
a Universității Europene de Științe 
Umaniste aflată în exil, și prin crearea 
unei Universități a Parteneriatului estic și a 
unui Colegiu European al Mării Negre, 
care ar oferi cursuri postuniversitare și ar 
urma să formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului estic și din statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 115
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, prin utilizarea 
deplină a oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” pentru a 
stimula schimburile de studenți între țările 
Parteneriatului Estic și statele membre ale 
UE și prin crearea unei Universități a 
Parteneriatului Estic și a unui Colegiu 
European al Mării Negre, care ar oferi 
cursuri postuniversitare și ar urma să 
formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului Estic și din statele membre 
ale UE;

4. subliniază importanța investițiilor în 
tineri și în viitorii lideri, printre altele prin 
utilizarea deplină a oportunităților de burse 
în cadrul programului „Erasmus pentru 
toți” pentru a stimula schimburile de 
studenți între țările Parteneriatului estic și 
statele membre ale UE și prin crearea unei 
Universități a Parteneriatului estic și a unui 
Colegiu European al Mării Negre, care ar 
oferi cursuri postuniversitare și ar urma să 
formeze viitori lideri din țările 
Parteneriatului estic și din statele membre 
ale UE, precum și prin continuarea 
promovării de proiecte academice și 
educaționale care s-au dovedit deja a fi 
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valoroase în acest domeniu, cum ar fi 
Colegiul Europei;

Or. en

Amendamentul 116
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă la organizarea de schimburi 
școlare între statele membre ale UE și 
țările Parteneriatului Estic și consideră că 
ar trebui să fie prevăzută o finanțare 
specială în acest scop;

eliminat

Or. en

Amendamentul 117
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îndeamnă la organizarea de schimburi 
școlare între statele membre ale UE și țările 
Parteneriatului Estic și consideră că ar 
trebui să fie prevăzută o finanțare specială 
în acest scop;

5. îndeamnă la organizarea de schimburi 
școlare între statele membre ale UE și țările 
Parteneriatului estic, inclusiv pentru 
studenții din teritoriile disputate, și 
consideră că ar trebui să fie prevăzută o 
finanțare specială în acest scop;

Or. en

Amendamentul 118
Andrey Kovatchev
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. salută alocările pentru anul 2013 în 
baza „Programului de integrare și 
cooperare al Parteneriatului estic” 
(EaPIC), din cadrul Instrumentului 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP), distribuite între Moldova, 
Georgia și Armenia, reprezentând 
finanțările suplimentare destinate țărilor 
din Parteneriatul estic care fac progrese 
în cadrul reformelor pentru o democrație 
solidă și drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 119
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază necesitatea de a consolida 
cooperarea în rândul tinerilor în cadrul 
programului „Ferestrei Parteneriatului estic 
pentru tineret”, consolidând astfel cetățenia 
activă a tinerilor, dezvoltarea solidarității și 
promovarea toleranței între tineri;

6. subliniază necesitatea de a consolida 
cooperarea în rândul tinerilor în cadrul 
programului „Ferestrei Parteneriatului estic 
pentru tineret”, consolidând astfel cetățenia 
activă a tinerilor, dezvoltarea solidarității și 
promovarea toleranței între tineri; salută în 
acest sens summitul Tineretul din 
Parteneriatul estic care a avut loc în 
octombrie 2013 în vederea facilitării 
dialogului politic și a stabilirii de contacte 
cu factorii de decizie și tinerii din UE și 
din țările PaE;

Or. en

Amendamentul 120
Jerzy Buzek
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Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. dezaprobă, în această privință, efectele 
negative ale politicilor granițelor închise 
în vecinătatea UE și, în special, între 
țările candidate din Parteneriatul estic și 
UE;

Or. en

Amendamentul 121
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia 
multă atenție consolidării sectorului 
energetic, ce reprezintă una dintre 
condițiile principale de modernizare a 
economiei, precum și dezvoltării de 
strategii vizând energia, în conformitate 
cu obligațiile Comunității Europene a 
Energiei; solicită continuarea reformelor 
în domeniul gazului și a energiei electrice 
și constituirea unui procent corespunzător 
de energie din resurse regenerabile;

eliminat

Or. de

Amendamentul 122
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. reamintește că Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei pune bazele pentru 
instituirea unei piețe regionale a energiei 
pe deplin integrate care favorizează 
creșterea, investițiile și un cadru de 
reglementare stabil; subliniază că trebuie 
acordată mai multă atenție consolidării 
sectorului energetic, precum și dezvoltării 
de strategii vizând energia, în conformitate 
cu obligațiile Comunității Europene a 
Energiei solicită continuarea reformelor în 
domeniul gazului și al energiei electrice și 
constituirea unui procent corespunzător de 
energie din resurse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 123
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării sectorului energetic din 
UE și din țările Parteneriatului estic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile; subliniază faptul că 
introducerea unor standarde uniforme în 
acest domeniu pentru statele membre ale 
UE și țările Parteneriatului estic ar trebui 
să combată fenomenul nociv al exportării 
emisiilor în afara UE, inclusiv prin 
„relocarea emisiilor de dioxid de carbon”;
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Or. pl

Amendamentul 124
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că UE și partenerii est-
europeni se confruntă cu provocări 
politice comune în ceea ce privește 
asigurarea unei aprovizionări fiabile și 
sigure cu energie; reamintește că o 
cooperare în domeniul securității 
energetice este clar identificată ca fiind o 
prioritate în cadrul Parteneriatului estic și 
al politicii europene de vecinătate (PEV);
subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 125
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
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de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

de modernizare a economiei, consolidării 
securității energetice și a concurenței, 
precum și dezvoltării de strategii vizând 
energia, în conformitate cu obligațiile 
Comunității Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 126
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării, ameliorării și 
eficacității sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei și cu obiectivele UE; 
solicită continuarea reformelor în domeniul 
gazului și al energiei electrice și 
constituirea unui procent corespunzător de 
energie din resurse regenerabile în 
conformitate cu politicile UE;

Or. en

Amendamentul 127
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție obținerii securității energetice și 
consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

Or. en

Amendamentul 128
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile; în acest sens, salută 
decizia de a orienta sursele de energie din 
regiunea caspică către UE prin 
conductele de gaz Transanatolia 
(TANAP) și Transadriatica (TAP) și prin 
intermediul altor proiecte de 
interconectare, care ar putea ajuta la 
diversificarea aprovizionării cu energie în 
special a Europei de Sud și de Sud-Est;



AM\1014796RO.doc 65/119 PE526.268v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 129
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază că trebuie acordată mia multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și a
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile;

7. subliniază că trebuie acordată mai multă 
atenție consolidării sectorului energetic, ce 
reprezintă una dintre condițiile principale 
de modernizare a economiei, precum și 
dezvoltării de strategii vizând energia, în 
conformitate cu obligațiile Comunității 
Europene a Energiei; solicită continuarea 
reformelor în domeniul gazului și al
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile; recunoaște faptul că 
dependența energetică de Rusia a țărilor 
din Parteneriatul estic și diversificarea 
inadecvată a aprovizionării complică 
dinamica integrării europene; invită 
Comisia Europeană și statele membre să 
accelereze proiectele care pot ajuta la 
atenuarea acestei dependențe;

Or. en

Amendamentul 130
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. reamintește că Tratatul de instituire a 
Comunității Energiei pune bazele pentru 
instituirea unei piețe regionale a energiei 
pe deplin integrate care favorizează un 
cadru de reglementare stabil, cooperarea 
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regională, investițiile și creșterea; salută 
extinderea Tratatului de instituire a 
Comunității Energiei insistând asupra 
nevoii de creare a unor mecanisme 
juridice de control, care să se aplice 
implementării defectuoase a acquis-ului, 
precum și a unor mecanisme de 
solidaritate eficace și concrete; salută 
sprijinul Comisiei și al Secretariatului 
Comunității Energiei în susținerea 
implementării celui de al treilea pachet de 
măsuri referitoare la piața energiei și la 
restructurarea sectorului gazului în țările 
din PaE din cadrul Comunității Energiei; 
consideră că este esențial să se facă noi 
progrese în ceea ce privește integrarea 
rețelelor de gaz și energie electrică din 
regiune, inclusiv fluxurile inversate, în 
vederea realizării obiectivelor Comunității 
Energiei; în acest scop, salută intrarea în 
vigoare și implementarea listei proiectelor 
de interes pentru Comunitatea Energiei 
(PECI), precum și progresele realizate în 
determinarea proiectelor prioritare de 
interconectare privind gazul și energia 
electrică dintre Republica Moldova și UE; 
salută candidatura Georgiei pentru 
aderarea la Comunitatea Energiei, care 
ar deveni cea de a treia țară din 
Parteneriatul estic care aderă, după 
Ucraina și Moldova; consideră că 
președinția Comunității Energiei deținută 
de Ucraina în anul 2014 reprezintă o 
oportunitate de consolidare a realizărilor 
din acest domeniu; solicită continuarea 
extinderii Comunității Energiei prin 
intermediul PEV, în conformitate cu
obiectivele Comunității Energiei, pe baza 
intereselor reciproce;

Or. en

Amendamentul 131
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă UE să susțină țările din 
Parteneriatul estic care au nevoie de 
sprijin prin proiecte de interconectare la 
nivelul infrastructurilor de transport de 
energie electrică și de gaze naturale, în 
vederea asigurării independenței acestora 
și a contracarării presiunii exercitate de 
Federația Rusă;

Or. en

Amendamentul 132
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. îndeamnă UE să dea dovadă de mai 
multă implicare în soluționarea 
„conflictelor înghețate” din unele țări din 
cadrul PaE; consideră că UE ar trebui să 
dețină un rol mai important în această 
privință, având în vedere impactul 
potențial al acestor conflicte asupra 
relațiilor dintre UE și țările din PaE, 
precum și asupra stabilității din zonă;

Or. en

Amendamentul 133
Jacek Saryusz-Wolski

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

7b. solicită introducerea unei clauze de 
securitate energetică în fiecare acord cu 
țările din Parteneriatul estic, pentru a 
garanta respectarea deplină a legislației 
UE privind piața internă a energiei, 
precum și includerea unui mecanism de 
alertă timpurie în astfel de acorduri, 
pentru a garanta o evaluare timpurie a 
potențialelor riscuri și probleme legate de 
tranzitul și aprovizionarea cu energie din 
țări terțe, precum și stabilirea unui cadru 
comun de asistență reciprocă, solidaritate 
și soluționare a litigiilor;

Or. en

Amendamentul 134
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți 
în promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, 
ocupându-se și dezvoltând dialogul social,
economic și cultural;

8. recunoaște dificultățile apărute în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic; prin urmare invită 
Uniunea să dea dovadă de un angajament 
mai activ față de societate, dezvoltând
dialogul social, economic și cultural; invită 
Uniunea să consolideze vizibilitatea 
proiectelor cu finanțare sau asistență din 
cadrul PaE din țările partenere;

Or. en

Amendamentul 135
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți
în promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic,
ocupându-se și dezvoltând dialogul social, 
economic și cultural;

8. ia act de faptul că dificultățile apărute în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic pot fi depășite prin 
reechilibrarea angajamentului UE care 
trece dincolo de dialogul politic, abordând
și dezvoltând sectorul social, economic și 
cultural deopotrivă;

Or. en

Amendamentul 136
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, ocupându-
se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural;

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, abordând
și dezvoltând un dialog social, economic și 
cultural care să ia în considerare toate 
elementele de diversitate politică, socială 
și etnică;

Or. de

Amendamentul 137
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
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promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, ocupându-
se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural;

promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să fie consolidat 
și să depășească dimensiunile dialogului 
politic, abordând și dezvoltând dialogul 
social, economic și cultural;

Or. en

Amendamentul 138
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, ocupându-
se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural;

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic și subliniază că 
angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, abordând
și dezvoltând dialogul social, economic și 
cultural; invită UE să fie mai prezentă în 
țările partenere folosind mai multe 
mijloace audio-vizuale interactive și 
mijloace de comunicare în masă sociale 
în limba locală respectivă, pentru a 
transmite mesajele către întreaga 
societate;

Or. en

Amendamentul 139
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului Estic și subliniază că 

8. ia act de faptul că au apărut dificultăți în 
promovarea și implementarea 
Parteneriatului estic și subliniază că 
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angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, ocupându-
se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural;

angajamentul UE ar trebui să depășească 
dimensiunile dialogului politic, abordând
și dezvoltând dialogul social, economic și 
cultural; reamintește în continuare faptul 
că, deși UE ar trebui să sprijine 
deopotrivă aspirațiile legitime ale 
națiunilor și eforturile depuse de 
autoritățile respective din țările PaE, 
aceasta ar trebui, de asemenea, să 
recunoască suveranitatea fiecărui stat 
partener care determină până unde merg 
viitoarele relații cu UE;

Or. en

Amendamentul 140
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește că reușita Parteneriatului 
estic depinde în mod esențial de 
emergența și de consolidarea unui 
consens pan-european între elitele politice 
și societățile din țările partenere; 
recunoaște că rămân multe lucruri de 
făcut în această privință, de pildă 
creșterea vizibilității publice a asistenței 
UE și comunicarea beneficiilor de pe 
urma integrării în UE;

Or. en

Amendamentul 141
Andrey Kovatchev

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

8a. reamintește faptul că țările din PaE ar 
trebui să se abțină de la folosirea forței 
sau a amenințărilor de a utiliza forța în 
rezolvarea disputelor din regiune, 
subliniind că singura modalitate posibilă 
de soluționare a conflictelor din regiune 
este prin intermediul unor negocieri în 
formele acceptate la nivel internațional, 
pe baza principiilor de drept 
internațional;

Or. en

Amendamentul 142
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată 
a țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor 
fiecărei țări partenere bazată pe criterii de 
referință clare și pe meritele proprii, dar 
cu o coordonare generală;

eliminat

Or. en

Amendamentul 143
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, 
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 

9. solicită o abordare mai adaptată a 
fiecărei țări partenere în parte, aplicarea 
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diferențierii, evaluarea progreselor 
fiecărei țări partenere bazată pe criterii de 
referință clare și pe meritele proprii, dar 
cu o coordonare generală;

principiului diferențierii și a principiului 
„mai mult pentru mai mult”, dar cu o 
coordonare generală; consideră cu tărie că 
importanța și amploarea relațiilor cu 
fiecare țară parteneră în parte ar trebui să 
reflecte ambiția europeană, angajamentul 
pentru valorile comune și progresele 
înregistrate de aceasta în alinierea la 
legislația UE, evaluată pe baza unor 
criterii de referință clare și pe propriile 
merite;

Or. en

Amendamentul 144
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

9. salută o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, bazată pe principiul
diferențierii și pe principiul „mai mult 
pentru mai mult”, evaluarea progreselor 
fiecărei țări partenere bazată pe criterii de 
referință clare și pe meritele proprii, dar cu 
o coordonare generală;

Or. en

Amendamentul 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, și prin considerarea mai 
atentă a punctelor lor specifice de 
vulnerabilitate geopolitică, prin aplicarea 
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clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

principiului diferențierii, evaluarea 
progreselor fiecărei țări partenere bazată pe 
criterii de referință clare și pe meritele 
proprii, dar cu o coordonare generală;

Or. en

Amendamentul 146
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, cu o 
coordonare generală; consideră în 
continuare că Parteneriatul estic nu ar 
trebui să se concentreze numai pe 
obiective normative, ci și pe informarea 
cetățenilor prin abordări de jos în sus care 
să fixeze beneficiile unei asocieri viitoare 
în opinia publică;

Or. en

Amendamentul 147
Libor Rouček

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală; este de părere că 
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modul de organizare a Parteneriatului 
estic trebuie să fie orientat spre viitor și 
flexibil – din punct de vedere instituțional 
și conceptual – pentru a oferi stimulente 
pe termen lung pentru toți partenerii, 
inclusiv pentru cei care sunt cei mai 
avansați, pentru a continua intensificarea 
relațiilor cu UE;

Or. en

Amendamentul 148
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală; este de părere că 
actualele diferențe semnificative și adânc 
înrădăcinate la nivelul societăților din 
țările partenere ar trebui, de asemenea, să 
fie luate în considerare în planificarea 
angajamentului și a implicării Uniunii;

Or. en

Amendamentul 149
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
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țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală, aplicând astfel în 
mod deplin și adecvat principiul „mai 
mult pentru mai mult” și „mai puțin 
pentru mai puțin”;

Or. en

Amendamentul 150
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală;

9. solicită o abordare mai individualizată a 
țărilor partenere, aplicarea principiului 
diferențierii, evaluarea progreselor fiecărei 
țări partenere bazată pe criterii de referință 
clare și pe meritele proprii, dar cu o 
coordonare generală; insistă în continuare 
asupra consolidării principiului „mai 
mult pentru mai mult”;

Or. en

Amendamentul 151
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia să analizeze noi
posibilități de facilitare a obstacolelor 
comerciale, dacă este cazul, chiar și 
înainte de semnarea sau de 
implementarea DCFTA, pentru ca 
societățile și întreprinderile din țările 
respective ale PaE să resimtă mai repede 
beneficiile economice ale unei cooperări 
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mai strânse cu UE;

Or. en

Amendamentul 152
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită să se facă o distincție clară 
între criteriile de îndeplinit de către statele 
candidate, respectiv de către statele 
asociate; ia act de faptul că, în lipsa 
acestei distincții, procesul de asociere este
îngreunat în mod inutil, generând 
totodată speranțe nejustificate pentru 
statele în cauză și temeri inutile la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 153
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor 
Parteneriatului Estic de a adopta acquis-
ul comunitar și valorile comunitare, în 
timp ce țările partenere își evaluează 
relațiile reciproce în termeni de câștiguri 
și pierderi; ia act de faptul că UE este 
văzută exclusiv ca un donator iar țările 
partenere ca beneficiari, deși toate părțile 
ar trebui să aibă un dublu rol;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 154
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor
Parteneriatului Estic de a adopta acquis-ul 
comunitar și valorile comunitare, în timp 
ce țările partenere își evaluează relațiile 
reciproce în termeni de câștiguri și 
pierderi; ia act de faptul că UE este văzută 
exclusiv ca un donator iar țările partenere 
ca beneficiari, deși toate părțile ar trebui să 
aibă un dublu rol;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării între UE și țările Parteneriatului
estic; ia act de faptul că UE este văzută 
exclusiv ca un donator iar țările partenere 
ca beneficiari, deși toate părțile ar trebui să 
aibă un dublu rol;

Or. fr

Amendamentul 155
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor 
Parteneriatului Estic de a adopta acquis-ul 
comunitar și valorile comunitare, în timp 
ce țările partenere își evaluează relațiile 
reciproce în termeni de câștiguri și 
pierderi; ia act de faptul că UE este văzută 
exclusiv ca un donator iar țările partenere 
ca beneficiari, deși toate părțile ar trebui să 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor 
Parteneriatului estic de a adopta acquis-ul 
comunitar și valorile comunitare, în timp 
ce țările partenere își evaluează relațiile 
reciproce în termeni de câștiguri și 
pierderi; ia act cu îngrijorare de faptul că 
UE este văzută exclusiv ca un donator iar 
țările partenere ca beneficiari, deși toate 
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aibă un dublu rol; părțile ar trebui să aibă un dublu rol; 
avertizează în legătură cu faptul că acest 
tip de percepție publică poate da naștere 
la așteptări nerealiste în rândul 
societăților din Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 156
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor 
Parteneriatului Estic de a adopta acquis-ul 
comunitar și valorile comunitare, în timp 
ce țările partenere își evaluează relațiile 
reciproce în termeni de câștiguri și 
pierderi; ia act de faptul că UE este văzută
exclusiv ca un donator iar țările partenere 
ca beneficiari, deși toate părțile ar trebui să 
aibă un dublu rol;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa unei înțelegeri comune a esenței 
cooperării, UE având tendința de a se 
concentra pe pregătirea țărilor 
Parteneriatului estic de a adopta acquis-ul 
comunitar și valorile comunitare, în timp 
ce țările partenere își evaluează relațiile 
reciproce în termeni de câștiguri și 
pierderi; ia act de faptul că UE este văzută 
în mod frecvent ca un donator iar țările 
partenere ca beneficiari, deși toate părțile 
ar trebui să aibă un dublu rol;

Or. en

Amendamentul 157
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului Estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre nu iau o poziție comună în 
relațiile cu țările din Parteneriatul estic și în 
ceea ce privește evoluțiile lor;
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statele membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni;

Or. fr

Amendamentul 158
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului Estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 
statele membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni;

11. regretă faptul că statele membre 
manifestă un interes inegal în relațiile cu 
țările din Parteneriatului estic și în ceea ce 
privește evoluțiile lor; remarcă cu 
îngrijorare lipsa de înțelegere între statele 
membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni;

Or. en

Amendamentul 159
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului Estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 
statele membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni;

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 
statele membre cu privire la importanța 
strategică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unei serii de chestiuni;

Or. en
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Amendamentul 160
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului Estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 
statele membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni;

11. consideră regretabil faptul că statele 
membre manifestă un interes inegal în 
relațiile cu țările din Parteneriatului estic și 
în ceea ce privește evoluțiile lor; remarcă 
cu îngrijorare lipsa de înțelegere între 
statele membre cu privire la importanța 
geopolitică a cooperării și a unei poziții 
unitare asupra unor chestiuni; solicită o 
revizuire aprofundată a PEV, în special în 
ceea ce privește vecinii din est, în 
contextul evoluțiilor recente și, de 
asemenea, în termeni de măsuri concrete 
și tangibile în special față de cetățenii din 
PaE;

Or. en

Amendamentul 161
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază faptul că valorile UE nu 
se pot dezvolta decât într-un mediu 
geostrategic favorabil care ar putea fi 
garantat numai după câștigarea 
concursului geostrategic și după 
stabilizarea constantelor geostrategice;

Or. en

Amendamentul 162
Werner Schulz
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. este de părere că strategia UE nu este 
comunicată nici acum cu eficacitate în 
niciuna din țările din Parteneriatul estic; 
invită Comisia să intensifice eforturile de 
comunicare a beneficiilor și a avantajelor 
politicii din cadrul PaE către opinia 
publică și cetățenii de rând;

Or. en

Amendamentul 163
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 
Parteneriatului estic de a construi un 
mesaj comun și de a se angaja în eforturi 
comune în ceea ce privește UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 164
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Pino Arlacchi, Evgeni Kirilov, Liisa 
Jaakonsaari, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 

12. recomandă consolidarea în continuare 
a direcției multilaterale a Parteneriatului 
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Parteneriatului estic de a construi un 
mesaj comun și de a se angaja în eforturi 
comune în ceea ce privește UE;

estic în vederea stimulării unui climat de 
cooperare și a unor relații de bună 
vecinătate, care vor sprijini obiectivele 
privind asocierea politică și, în special, 
integrarea economică; consideră că 
trebuie continuată consolidarea 
cooperării multilaterale pentru a 
înregistra progrese în cooperarea 
transfrontalieră și regională, în special în 
domenii precum transportul, relațiile 
interpersonale, mediul, securitatea 
frontalieră și securitatea energetică;

Or. en

Amendamentul 165
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 
Parteneriatului estic de a construi un 
mesaj comun și de a se angaja în eforturi 
comune în ceea ce privește UE;

12. regretă eforturile nesatisfăcătoare ale
țărilor partenere din cadrul Parteneriatului 
estic de a se angaja într-un dialog 
constructiv în ceea ce privește UE;

Or. en

Amendamentul 166
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 
Parteneriatului estic de a construi un mesaj 
comun și de a se angaja în eforturi comune 
în ceea ce privește UE;

12. regretă, de asemenea, oportunitățile 
neexploatate de către țările partenere din 
cadrul Parteneriatului estic de a construi un 
mesaj comun și de a se angaja în eforturi 
comune în ceea ce privește UE; 
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recomandă încurajarea inițiativelor 
multilaterale referitoare la cooperare și 
proiecte comune și reamintește 
importanța ridicată a legăturilor UE cu 
Adunarea parlamentară Euronest în 
această privință;

Or. en

Amendamentul 167
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 
Parteneriatului estic de a construi un mesaj 
comun și de a se angaja în eforturi comune 
în ceea ce privește UE;

12. regretă, de asemenea, dorința 
insuficientă a țărilor partenere din cadrul 
Parteneriatului estic de a construi un mesaj 
comun și de a se angaja în eforturi comune 
în ceea ce privește UE; ia act de faptul că 
cooperarea ar trebui totuși să continue, în 
cazurile în care acest lucru este posibil, pe 
baze bilaterale, între UE, pe de o parte și 
țările partenere, pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 168
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. își reiterează sprijinul deplin pentru 
eforturile de mediere ale copreședinților 
Grupului OSCE de la Minsk de a găsi 
soluția definitivă cu privire la conflictul 
Nagorno-Karabah, bazată pe principiile 
înscrise în Actul final de la Helsinki; 
regretă pierderile frecvente și crescânde 
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de vieți umane de pe linia de contact; 
invită toate părțile aflate în conflict să-și 
dea acordul pentru retragerea trăgătorilor 
de pe linia de contact și pentru instituirea 
unui mecanism de investigare a 
încălcărilor acordului de încetare a 
focului;

Or. en

Amendamentul 169
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. regretă presiunea continuă exercitată 
de Federația Rusă asupra țărilor din PaE 
prin intermediul instrumentelor 
economice, politice și militare; în ceea ce 
privește Georgia, subliniază caracterul 
inacceptabil al instalării gardurilor din 
sârmă ghimpată și a altor obstacole 
artificiale de-a lungul liniei de ocupație 
cu regiunile Abhazia și Țhinvali, lucru 
care are un impact semnificativ asupra 
vieților populației din zonă, împiedicând 
contactele interpersonale și subminând în 
mod grav situația securității de pe teren;

Or. en

Amendamentul 170
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
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experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea
caracterului unic al fiecărei țări în parte și
sublinierea statutului egal al partenerilor 
și a posibilelor beneficii reciproce;

experiențelor în ceea ce privește reformele 
democratice, folosind bogata experiență 
pe care țările europene o au în ceea ce 
privește procesul de instituire și apărare a 
regimurilor democratice bazate pe 
respectarea valorilor fundamentale și a 
statului de drept, recunoscând în același 
timp caracterul specific al fiecărei țări în 
parte, subliniind beneficiile reciproce și 
realizând un echilibru între 
condiționalitate și solidaritate;

Or. en

Amendamentul 171
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE,
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că mai degrabă decât 
pentru impunerea standardelor UE, ar 
trebui depuse mai multe eforturi pentru 
împărtășirea experiențelor în ceea ce 
privește reformele și procesele 
democratice, în special de către statele 
membre care se pot folosi atât de 
experiența lor în ceea ce privește 
integrarea europeană, cât și de relațiile 
strânse cu țările PaE, precum și pentru 
recunoașterea caracterului unic al fiecărei 
țări în parte și sublinierea statutului egal al
partenerilor și a posibilelor beneficii 
reciproce;

Or. en

Amendamentul 172
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE,
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, precum și pentru 
recunoașterea caracterului unic al fiecărei 
țări în parte și sublinierea statutului egal al 
partenerilor și a posibilelor beneficii 
reciproce;

Or. fr

Amendamentul 173
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru simpla prezentare a
standardelor UE, precum și pentru 
recunoașterea caracterului unic al fiecărei 
țări în parte și sublinierea statutului egal al 
partenerilor și a posibilelor beneficii 
reciproce;

Or. en

Amendamentul 174
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
beneficiilor reciproce așteptate;

Or. en

Amendamentul 175
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce, de 
asemenea, în interesul evoluției viitoare a
UE;

Or. de

Amendamentul 176
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce; sugerează 
analizarea posibilității unei învățări inter 
pares atât la nivel politic, cât și tehnic, 
lucru care ar genera creșterea 
conștientizării și a cunoașterii procesului 
de construire a democrației și a statului de 
drept;

Or. en

Amendamentul 177
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce;

13. subliniază faptul că ar trebui depuse 
mai multe eforturi pentru împărtășirea 
experiențelor în ceea ce privește reformele 
și procesele democratice, mai degrabă 
decât pentru impunerea standardelor UE, 
precum și pentru recunoașterea caracterului 
unic al fiecărei țări în parte și sublinierea 
statutului egal al partenerilor și a 
posibilelor beneficii reciproce; salută, în 
acest sens, activitatea desfășurată de 
programul de cooperare a instituțiilor 
avocatului poporului din țările 
Parteneriatului estic, care a fost lansat în 
2009 de către instituțiile avocatului 
poporului din Polonia și Franța, cu 
scopul de a consolida capacitățile 
birourilor avocaților poporului, ale 
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administrațiilor publice naționale și ale 
ONG-urilor din țările Parteneriatului 
estic, astfel încât acestea să poată 
îndeplini sarcinile de apărare a 
drepturilor individuale și de construire de 
state democratice bazate pe statul de 
drept; constată că programul de 
cooperare a instituțiilor avocatului 
poporului din țările Parteneriatului estic 
și UE au susținut două summituri în 
Parlamentul European de la Bruxelles, în 
2011 și în 2013;

Or. pl

Amendamentul 178
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, 
pentru a promova buna guvernare și 
statul de drept, drepturile omului, în 
special dreptul la un proces echitabil, 
precum și pentru a combate corupția și a 
sprijini construirea și modernizarea 
economiilor țărilor partenere și adoptarea 
unor legislații favorabile afacerilor;

14. îndeamnă ferm ca Acordul de asociere, 
inclusiv în ceea ce privește zona de liber 
schimb complex și cuprinzător cu 
Moldova, inițiat la Vilnius, să fie semnat 
înainte de finele lunii iunie, pentru a 
sprijini forța democratică și procesele de 
modernizare și reformă și pentru a face 
posibilă intrarea sa în vigoare în mod 
provizoriu în cel mai scurt timp, precum și 
pentru a asigura rezultate vizibile ale 
implementării sale;

Or. en

Amendamentul 179
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14



AM\1014796RO.doc 91/119 PE526.268v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, 
pentru a promova buna guvernare și 
statul de drept, drepturile omului, în 
special dreptul la un proces echitabil, 
precum și pentru a combate corupția și a 
sprijini construirea și modernizarea 
economiilor țărilor partenere și adoptarea 
unor legislații favorabile afacerilor;

14. îndeamnă ferm ca acordurile de 
asociere cu Moldova și Georgia și zonele 
aferente de liber schimb complex și 
cuprinzător, inițiate la Vilnius, să fie 
semnate înainte de finele actualei 
legislaturi a Parlamentului European, 
pentru a afirma principiul „mai mult 
pentru mai mult” și pentru a sprijini 
procesele de modernizare și reformă din 
aceste țări, în special în domeniile legate 
de consolidarea bunei guvernanțe, de 
statul de drept, de protecția drepturilor 
omului și de combaterea corupției;

Or. en

Amendamentul 180
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, pentru a 
promova buna guvernare și statul de drept, 
drepturile omului, în special dreptul la un 
proces echitabil, precum și pentru a 
combate corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea deplină a acordurilor de 
asociere, dacă este cazul, cu țările 
partenere, pentru a promova buna 
guvernare și statul de drept, și a sprijini 
construirea și modernizarea economiilor și 
a societăților din țările partenere;

Or. en

Amendamentul 181
Arnaud Danjean
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, pentru 
a promova buna guvernare și statul de 
drept, drepturile omului, în special dreptul 
la un proces echitabil, precum și pentru a 
combate corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

14. recomandă semnarea și implementarea 
acordurilor de asociere cu țările partenere, 
odată ce condițiile prealabile au fost
îndeplinite, pentru a promova buna 
guvernare și statul de drept, drepturile 
omului, în special dreptul la un proces 
echitabil, precum și pentru a combate 
corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

Or. fr

Amendamentul 182
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunere de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, pentru a 
promova buna guvernare și statul de drept, 
drepturile omului, în special dreptul la un 
proces echitabil, precum și pentru a 
combate corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea în cel mai scurt timp a
acordurilor de asociere, dacă este cazul, cu 
țările partenere, inclusiv a zonelor de liber 
schimb complex și cuprinzător, pentru a 
promova buna guvernare și statul de drept, 
drepturile omului, în special dreptul la un 
proces echitabil, precum și pentru a 
combate corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

Or. en

Amendamentul 183
Marusya Lyubcheva
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, pentru a 
promova buna guvernare și statul de drept, 
drepturile omului, în special dreptul la un 
proces echitabil, precum și pentru a 
combate corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

14. îndeamnă la semnarea și 
implementarea acordurilor de asociere, 
dacă este cazul, cu țările partenere, inclusiv 
a acordurilor privind zona de liber schimb 
profund și cuprinzător, pentru a promova 
buna guvernare și statul de drept, drepturile 
omului, în special dreptul la un proces 
echitabil, precum și pentru a combate 
corupția și a sprijini construirea și 
modernizarea economiilor țărilor partenere 
și adoptarea unor legislații favorabile 
afacerilor;

Or. en

Amendamentul 184
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită ÎR/VP și SEAE să elaboreze
mai multe măsuri și programe de 
construire a încrederii pentru zona PaE, 
care să includă lansarea de noi misiuni, 
strategii de comunicare publică și 
examinarea unor inițiative pragmatice și 
a unor abordări novatoare, cum ar fi 
contactele și consultările informale cu 
societățile din teritoriile separatiste, 
menținând, în același timp, politica UE de 
a nu acorda recunoaștere teritoriilor în 
cauză, în vederea susținerii culturii civice 
și a dialogului la nivelul comunității;

Or. en
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Amendamentul 185
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. îndeamnă UE și statele membre să 
accelereze procesele de ratificare a 
acordurilor de asociere dintre UE și 
Moldova și dintre UE și Georgia;

Or. en

Amendamentul 186
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. este de părere că este în interesul 
țărilor PaE să găsească căi de a atenua și 
de a depăși eventuale obstacole care fac 
ca Spațiul Economic European și 
uniunea vamală să fie incompatibile; prin 
urmare, solicită un dialog sincer și 
deschis cu Federația Rusă pentru a 
depune toate eforturile de dezvoltare a 
sinergiilor în vederea beneficiilor pentru 
țările din PaE;

Or. en

Amendamentul 187
Adrian Severin

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

14a. recomandă semnarea acordurilor de 
asociere cu Moldova și Georgia la o dată 
apropiată pentru a permite actualei 
legislaturi să ratifice acordurile 
menționate mai sus;

Or. en

Amendamentul 188
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. regretă presiunea exercitată de 
Federația Rusă asupra țărilor din PaE; 
invită UE să ia măsuri concrete, inclusiv 
legate de asistența economică, facilitarea 
regimurilor comerciale, proiecte de 
consolidare a securității energetice și a 
modernizării economice, precum și de 
implementarea rapidă a liberalizării 
vizelor, pentru a sprijini țările din 
Parteneriatul estic în aspirațiile lor 
europene; mai mult, invită UE să adopte o 
strategie comună față de Federația Rusă 
și lansarea Uniunii Eurasia;

Or. en

Amendamentul 189
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. având în vedere presiunea puternică 
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a Federației Ruse asupra țărilor din 
Parteneriatul estic, îndeamnă Uniunea 
Europeană să consolideze sprijinul politic 
și economic destinat forțelor pro-
europene din țările Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 190
Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. invită în continuare Comisia 
Europeană și Consiliul European să ofere 
Moldovei și Georgiei asistența tehnică și 
financiară necesară, precum și sprijinul 
politic pentru a le ajuta să încheie
procesul de reformă și pentru a face față 
presiunii diplomatice și economice 
exercitate de Federația Rusă pentru a 
descuraja inițierea acordurilor de 
asociere și a zonelor de liber schimb 
complex și cuprinzător;

Or. en

Amendamentul 191
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. salută inițierea unor noi acorduri de 
asociere, inclusiv a dispozițiilor de 
instituire a zonelor de liber schimb 
complex și cuprinzător (DCFTA), între 
UE și Moldova și între UE și Georgia; 
așteaptă cu nerăbdare semnarea acestor 
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acorduri cât mai curând posibil în acest 
an; subliniază faptul că implementarea 
rapidă și eficace a acordurilor va fi la fel 
de importantă;

Or. en

Amendamentul 192
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. recomandă în continuare ca Comisia 
Europeană să se pună de acord cu 
autoritățile ucrainene în legătură cu toate 
măsurile necesare (inclusiv un pachet 
financiar adecvat „pentru 
tranziție/transformare”) pentru a permite 
semnarea Acordului de asociere cu 
Ucraina cu ocazia viitorului summit UE-
Ucraina;

Or. en

Amendamentul 193
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. este de părere că în ceea ce privește 
Ucraina, procesele de reformă și 
modernizare ale țării nu ar trebui oprite 
indiferent de semnarea acordului de 
asociere; solicită în această privință 
SEAE/Comisiei să identifice 
sectoare/domenii de pe agenda privind 
asocierea în care implementarea ar putea 
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deja demara pe termen scurt și mediu;

Or. en

Amendamentul 194
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. subliniază că angajamentul UE față 
de Ucraina ar trebui să rămână puternic 
și sprijină semnarea cât mai curând 
posibil a acordului de asociere; consideră 
că Ucraina are mai mult de câștigat pe 
termen mediu și lung de pe urma 
aprofundării relației cu Uniunea 
Europeană decât de pe urma menținerii 
relațiilor actuale;

Or. en

Amendamentul 195
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. încurajează semnarea unui 
parteneriat strategic specific cu 
Azerbaidjan, care să reflecte 
particularitățile acestei țări și care ar 
putea facilita consolidarea rolului său în 
stabilizarea Caucazului de Sud;

Or. en
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Amendamentul 196
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14d. invită Consiliul și Comisia să reia 
relațiile cu Belarus prin construirea unui 
dialog structurat și a unei cooperări 
consolidate bazate pe realitățile politice, 
sociale și economice actuale din această 
țară;

Or. en

Amendamentul 197
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 14 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14e. invită, de asemenea, la explorarea de 
noi metode pentru a reintegra Armenia 
într-un parteneriat cuprinzător cu UE;

Or. en

Amendamentul 198
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. reamintește că obiectivele cooperării 
cu țările Parteneriatului estic ar trebui să 
vizeze stabilirea unui parteneriat strategic 
mai strâns, consolidarea contactelor 
directe dintre UE și țările partenere, 

eliminat
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stabilirea de rețele de legături sociale, în 
vederea unei mai mari integrări și a 
sprijinirii modernizării și orientării 
proeuropene, dincolo de simpla 
stabilizare;

Or. en

Amendamentul 199
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită crearea unui instrument 
financiar care să faciliteze separarea 
statelor vecine interesate de asocierea cu 
UE de vechile lor legături geopolitice și 
geo-economice de la caz la caz; subliniază 
nevoia ca acest instrument să acopere și 
costurile legate de eventuale contra-
măsuri dăunătoare luate de țări terțe, ca 
răspuns la separarea menționată mai sus, 
necesară în procesul de asociere cu UE;

Or. en

Amendamentul 200
Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază nevoia unei sensibilizări 
crescute a țărilor din PaE față de 
Uniunea Europeană; evidențiază faptul 
că delegațiile UE din țările PaE ar trebui 
să joace un rol cheie în sprijinirea 
campaniilor de vizibilitate a UE;
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Or. en

Amendamentul 201
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită SEAE/Comisiei să ia în 
considerare dorința anumitor țări din PaE 
de a nu încheia cu UE acorduri de 
asociere ambițioase, incluzând zone de 
liber schimb complex și cuprinzător, și să 
dezvolte alt tip de acorduri cu aceste țări;

Or. en

Amendamentul 202
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. încurajează dezvoltarea unor relații mai 
strânse între țările partenere și promovarea 
stabilității și consolidarea încrederii 
multilaterale;

16. încurajează dezvoltarea unor relații mai 
strânse între țările partenere și promovarea 
stabilității și consolidarea încrederii 
multilaterale; subliniază în această 
privință importanța dezvoltării unei 
veritabile dimensiuni multilaterale în 
cadrul Parteneriatului estic în vederea 
ameliorării relațiilor de bună vecinătate, a 
consolidării cooperării regionale și a 
depășirii controverselor bilaterale;

Or. en
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Amendamentul 203
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută reluarea dialogului la nivel 
înalt dintre președinții Azerbaidjanului și 
Armeniei sub medierea copreședinților 
Grupului de la Minsk și subliniază din 
nou ideea conform căreia conflictul 
Nagorno-Karabah poate fi rezolvat numai 
prin mijloace pașnice, pe baza principiilor 
Actului final de la Helsinki privind 
nerecurgerea la forță, integritatea 
teritorială, precum și egalitatea în 
drepturi și dreptul popoarelor de a 
dispune de ele însele;

Or. en

Amendamentul 204
Marek Siwiec

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că UE ar trebui să 
revizuiască, din punctul de vedere al 
eficacității, relațiile sale cu Rusia, care 
percepe consolidarea relațiilor dintre UE 
și țările din PaE ca pe niște acțiuni 
contrare intereselor sale;

Or. en

Amendamentul 205
Helmut Scholz, Nikola Vuljanić
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Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază faptul că perspectiva 
cooperării loiale și a relațiilor de 
parteneriat ar trebui să includă și 
posibilitatea unei aderări a țărilor din 
Parteneriatul estic la UE;

Or. de

Amendamentul 206
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. este de părere că participarea și 
implicarea societății civile a UE și a 
țărilor partenere are o importanță 
semnificativă pentru avansarea politicii 
din cadrul PaE; subliniază faptul că 
participarea și contribuția activă a 
Forumului societății civile din cadrul PaE 
la toate nivelurile platformei multilaterale 
sunt mai mult decât binevenite și ar trebui 
consolidate în continuare;

Or. en

Amendamentul 207
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Marek Siwiec, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. condamnă presiunea exercitată de 
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Rusia asupra unor țări din Parteneriatul 
estic și subliniază dreptul suveran de a 
determina în mod liber natura relațiilor 
lor cu UE; subliniază nevoia de a aborda 
acest lucru în cadrul negocierilor cu 
Rusia, precum și nevoia unei discuții 
serioase între statele membre privind noi 
modalități de a angaja Rusia în mod 
constructiv în inițiative care să reflecte 
interesele comune referitoare la o 
vecinătate europeană sigură, stabilă și 
prosperă, care să depășească astfel 
modelul învechit și periculos bazat pe 
sfere de influență; în acest context, 
consideră că UE, Rusia și țările din 
Parteneriatul estic ar trebui să coopereze 
mai strâns pentru rezolvarea conflictelor 
prelungite din vecinătatea lor comună;

Or. en

Amendamentul 208
Libor Rouček

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. condamnă presiunea exercitată de 
Rusia asupra unor țări din Parteneriatul 
estic și subliniază dreptul suveran de a 
determina în mod liber natura relațiilor 
lor cu UE; subliniază nevoia de a aborda 
acest subiect în cadrul negocierilor cu 
Rusia, precum și nevoia unei discuții 
serioase între statele membre privind noi 
modalități de a angaja Rusia în mod 
constructiv în inițiative care să reflecte 
interesele comune referitoare la o 
vecinătate europeană sigură, stabilă și 
prosperă, care să depășească astfel 
modelul învechit și periculos bazat pe 
sfere de influență; în acest context, 
consideră că UE, Rusia și țările din 
Parteneriatul estic ar trebui să coopereze 
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mai strâns pentru rezolvarea conflictelor 
prelungite din vecinătatea lor comună; 
mai mult, este de părere că este în 
interesul UE și al Rusiei deopotrivă de a 
continua eforturile către o viziune a 
comerțului comun și a zonei economice 
care se întinde de la Vladivostok la 
Londra;

Or. en

Amendamentul 209
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. reamintește faptul că, în 
conformitate cu angajamentele lor 
internaționale, țările din PaE ar trebui să 
se abțină de la folosirea forței sau a 
amenințărilor de folosire a forței în 
rezolvarea conflictelor din zonă, 
subliniind că toate conflictele prelungite 
din zona PaE – indiferent de 
caracteristicile lor unice – ar trebui 
rezolvate exclusiv prin negocieri în 
formele acceptate de părțile aflate în 
conflict și pe baza principiilor de drept 
internațional;

Or. en

Amendamentul 210
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. este de părere că cooperarea între 
organizațiile societății civile (OSC-uri) 
reprezintă o bază potrivită pentru contacte 
interpersonale veritabile care nu trebuie 
să se limiteze la frontierele statelor; 
recomandă o cooperare și o coordonare 
mai strânse între Forumul societății civile 
al Parteneriatului estic și Forumul UE-
Rusia;

Or. en

Amendamentul 211
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că instrumentele de 
cooperare ar trebui să clar definite, ținând 
cont de instrumentele și programele 
disponibile și concentrându-se în special, 
pe educație și pe schimburile academice; 
solicită furnizarea unor resurse financiare 
suplimentare pentru implementarea 
Parteneriatului estic și sprijinirea 
reformelor, a inițiativelor emblematice și a 
proiectelor; solicită participarea deplină a 
țărilor partenere la programele Uniunii;

17. consideră că instrumentele de 
cooperare ar trebui să clar definite, ținând 
cont de instrumentele și programele 
disponibile și concentrându-se în special, 
pe educație și pe schimburile academice; 
solicită furnizarea unor resurse financiare 
suplimentare pentru implementarea 
Parteneriatului estic și sprijinirea 
reformelor, a inițiativelor emblematice și a 
proiectelor; solicită participarea deplină a 
celor șase țări partenere din PaE la 
programele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 212
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței sistemului judiciar trebuie să
constituie priorități;

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare și a administrațiilor publice din 
țările partenere, asigurarea independenței 
sistemului judiciar, a certitudinii juridice, 
a deschiderii și transparenței, a 
răspunderii, a eficienței și eficacității,
trebuie să constituie priorități

Or. en

Amendamentul 213
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței sistemului judiciar trebuie să 
constituie priorități;

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței, a eficacității și a 
responsabilității sistemului judiciar trebuie 
să constituie priorități cheie; subliniază 
necesitatea de a crea un registru al 
urmăririlor penale și al condamnărilor, 
pe baza căruia să se poată măsura 
progresele înregistrate; solicită unificarea 
jurisprudenței pentru a se asigura 
caracterul previzibil al sistemului judiciar 
și încrederea opiniei publice;

Or. en

Amendamentul 214
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței sistemului judiciar trebuie să 
constituie priorități;

18. subliniază faptul că reforma sistemelor 
judiciare din țările partenere, asigurarea 
independenței sistemului judiciar trebuie să 
constituie priorități; subliniază că atunci 
când acordă asistență statelor din PaE în 
vederea dezvoltării unui sistem judiciar 
eficient și echitabil, UE trebuie să se 
abțină de la a interveni în evaluarea și 
soluționarea unor cazuri specifice și în 
controversele din politica internă a 
respectivelor state;

Or. en

Amendamentul 215
Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că corupția este 
încă larg răspândită în țările din 
Parteneriatul estic și că reprezintă o 
problemă importantă care trebuie 
abordată;

Or. en

Amendamentul 216
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța promovării 
cooperării economice, pentru continuarea 
proiectului Parteneriatului Estic, printre 

19. recunoaște efectele crizei economice 
asupra dezvoltării economice a țărilor din 
Parteneriatul estic; subliniază importanța 



AM\1014796RO.doc 109/119 PE526.268v01-00

RO

altele, prin creșterea gradului de 
conștientizare a complexității problemelor 
economice, promovarea bunei guvernări în 
sectorul financiar, adoptând o abordare 
sectorială, încurajarea legislației care să 
conducă la dezvoltarea sectorului IMM-
urilor și promovarea parteneriatelor de 
afaceri între UE și Parteneriatul Estic;

promovării cooperării economice, pentru 
continuarea proiectului Parteneriatului 
estic, printre altele, prin creșterea gradului 
de conștientizare a complexității 
problemelor economice, promovarea bunei 
guvernări în sectorul financiar , adoptând o 
abordare sectorială, încurajarea legislației 
care să conducă la dezvoltarea sectorului 
IMM-urilor și promovarea parteneriatelor 
de afaceri între UE și Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 217
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța promovării 
cooperării economice, pentru continuarea 
proiectului Parteneriatului Estic, printre 
altele, prin creșterea gradului de 
conștientizare a complexității problemelor 
economice, promovarea bunei guvernări în 
sectorul financiar, adoptând o abordare 
sectorială, încurajarea legislației care să 
conducă la dezvoltarea sectorului IMM-
urilor și promovarea parteneriatelor de 
afaceri între UE și Parteneriatul Estic;

19. subliniază importanța promovării 
cooperării economice și a dezvoltării 
durabile, pentru continuarea proiectului 
Parteneriatului estic, printre altele, prin 
creșterea gradului de conștientizare a 
complexității problemelor economice, a 
provocărilor și beneficiilor economiei 
ecologice, promovarea bunei guvernări în 
sectorul financiar, adoptând o abordare 
sectorială, încurajarea legislației care să 
conducă la dezvoltarea sectorului IMM-
urilor și promovarea parteneriatelor de 
afaceri între UE și Parteneriatul estic; 

Or. en

Amendamentul 218
Evgeni Kirilov, Pino Arlacchi, Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază importanța promovării 
cooperării economice, pentru continuarea 
proiectului Parteneriatului Estic, printre 
altele, prin creșterea gradului de 
conștientizare a complexității problemelor 
economice, promovarea bunei guvernări în 
sectorul financiar, adoptând o abordare 
sectorială, încurajarea legislației care să 
conducă la dezvoltarea sectorului IMM-
urilor și promovarea parteneriatelor de 
afaceri între UE și Parteneriatul Estic;

19. subliniază importanța promovării 
cooperării economice, pentru continuarea 
proiectului Parteneriatului estic, printre 
altele, prin creșterea gradului de 
conștientizare a complexității problemelor 
economice, promovarea bunei guvernări în 
sectorul financiar, adoptând o abordare 
sectorială, încurajarea legislației care să 
conducă la dezvoltarea sectorului IMM-
urilor și promovarea parteneriatelor de 
afaceri și a contactelor interpersonale
între UE și Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 219
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază că trebuie acordată mai 
multă atenție consolidării sectorului 
energetic, ceea reprezintă una dintre 
condițiile principale de modernizare a 
economiei, precum și dezvoltării de 
strategii vizând energia, în conformitate 
cu obligațiile Comunității Europene a 
Energiei;

Or. de

Amendamentul 220
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)
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Propunere de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că este esențial ca un 
dialog structurat între instituțiile 
europene și toate organismele relevante 
ale societății civile din statele partenere 
(sindicate, IMM-uri, ONG-uri 
profesionale, etc.) să fie construit ca o 
dimensiune distinctă a negocierilor de 
asociere, cu scopul de asigura cooperarea 
efectivă a acestora și acceptarea 
acordurilor de asociere în rândul 
populației;

Or. en

Amendamentul 221
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră, de asemenea, că promovarea 
activităților comune cu alți parteneri 
strategici și cooperarea în cadrul 
organizațiilor internaționale și europene 
sunt benefice pentru toate părțile interesate;

20. consideră, de asemenea, că promovarea 
activităților comune cu alți parteneri 
strategici și cooperarea în cadrul 
organizațiilor internaționale și europene 
sunt benefice pentru toate părțile interesate; 
salută, în acest context, declarația recentă 
a VP/ÎR, doamna Ashton, conform căreia 
acordurile de asociere și de comerț
respectă relațiile tradiționale dintre Rusia 
și vecinii săi; solicită Comisiei ca, de 
acum încolo, împreună cu Federația 
Rusă, să urmărească o clarificare pozitivă 
a relațiilor cu proiectul de integrare 
eurasiatică în scopul avantajului reciproc, 
al echilibrului de interese, precum și al 
unui parteneriat sustenabil pe termen 
lung;

Or. de
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Amendamentul 222
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Evgeni Kirilov, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră, de asemenea, că promovarea 
activităților comune cu alți parteneri 
strategici și cooperarea în cadrul 
organizațiilor internaționale și europene 
sunt benefice pentru toate părțile interesate;

20. consideră, de asemenea, că promovarea 
activităților comune cu alți parteneri 
strategici și cooperarea în cadrul 
organizațiilor internaționale și europene 
sunt benefice pentru toate părțile interesate; 
reamintește în această privință oferta 
valabilă a UE adresată Rusiei pentru ca 
această să participe în proiectele și 
inițiativele Parteneriatului estic și 
reiterează faptul că o vecinătate prosperă, 
bine guvernată și stabilă este în propriul 
interes al Rusiei;

Or. en

Amendamentul 223
Inese Vaidere

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea promovării 
legăturilor sociale și culturale, 
transpunând astfel în practică motto-ul 
UE „Uniți în diversitate”;

eliminat

Or. en

Amendamentul 224
Adrian Severin

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază necesitatea promovării 
legăturilor sociale și culturale, transpunând 
astfel în practică motto-ul UE „Uniți în 
diversitate”;

21. subliniază necesitatea promovării 
legăturilor sociale și culturale, transpunând 
astfel în practică mottoul UE „Uniți în 
diversitate”; subliniază faptul că 
extinderea și procesele de asociere nu 
numai că presupun o transformare 
unilaterală a statelor care aderă/statelor 
asociate, ci necesită mai degrabă sinteza 
culturilor, tradițiilor, practicilor, 
experiențelor și sensibilităților privind 
securitatea ale Europei de Est și de Vest;
prin urmare, consideră că UE trebuie să 
treacă printr-un proces de transformare 
proprie atunci când se așteaptă la o 
transformare din partea țărilor în curs de 
aderare/asociate;

Or. en

Amendamentul 225
Eleni Theocharous, Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța cooperării 
regionale și a inițiativelor de construire a 
încrederii între părțile conflictelor 
prelungite din zona Parteneriatului estic; 
subliniază importanța consolidării 
principiului referitor la bunele relații de 
vecinătate ca fiind un element esențial în 
soluționarea conflictelor;

Or. en

Amendamentul 226
Marusya Lyubcheva
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază importanța schimburilor 
de informații și a schimburilor culturale 
dintre țările din PaE și UE în scopul 
construirii unor societăți contemporane și 
bine informate și al promovării valorilor 
europene;

Or. en

Amendamentul 227
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările Parteneriatului Estic
prin consolidarea societății civile;

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație (FED) trebuie să joace 
un rol important în țările Parteneriatului
estic prin consolidarea, într-un mod rapid, 
eficient și flexibil, a societății civile în 
țările democratice, precum și prin 
sprijinirea sau dezvoltarea mișcărilor pro-
democratice în țările care nu au făcut 
încă tranziția spre democrație sau care se 
află încă în procesul de tranziție;
îndeamnă, în acest sens, UE și statele sale 
membre să se asigure că activitățile FED 
dispun de o finanțare corespunzătoare și 
stabilă;

Or. pl

Amendamentul 228
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările Parteneriatului Estic
prin consolidarea societății civile;

22. este convins de faptul că Fondul 
european pentru democrație poate juca un 
rol important în țările Parteneriatului estic
prin consolidarea societății civile; invită 
Comisia, SEAE și statele membre să 
sprijine eforturile Fondului și să 
folosească din plin potențialul de 
cooperare și sinergii;

Or. en

Amendamentul 229
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările Parteneriatului Estic
prin consolidarea societății civile;

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările Parteneriatului estic prin 
consolidarea societății civile, promovarea 
statului de drept și respectarea drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 230
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările Parteneriatului Estic
prin consolidarea societății civile;

22. subliniază faptul că Fondul european 
pentru democrație poate juca un rol 
important în țările din Parteneriatul estic
prin suplimentarea celorlalte instrumente 
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financiare existente, în special prin
consolidarea societății civile;

Or. en

Amendamentul 231
Marusya Lyubcheva

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că, pentru a îmbunătăți 
cooperarea între partenerii estici, UE ar 
trebui să se abțină de la a impune 
restricții lingvistice în proiecte comune și 
ar trebui să promoveze multilingvismul, în 
special în administrația locală, în 
inițiativele civice și educaționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 232
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. consideră că, pentru a îmbunătăți 
cooperarea între partenerii estici, UE ar 
trebui să se abțină de la a impune restricții 
lingvistice în proiecte comune și ar trebui 
să promoveze multilingvismul, în special 
în administrația locală, în inițiativele civice 
și educaționale;

23. consideră că, pentru a îmbunătăți 
cooperarea între partenerii estici, UE ar 
trebui să promoveze multilingvismul, în 
special în administrația locală, în 
inițiativele civice și educaționale;

Or. en
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Amendamentul 233
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei;

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții de film în asociere și 
alte proiecte artistice, prin alocarea de
resurse pentru traduceri literare, în studiile 
comune privind urmările nazismului și 
comunismului și ale regimurilor totalitare, 
cu scopul de a realiza o analiză comună a 
istoriei;

Or. en

Amendamentul 234
Knut Fleckenstein, Libor Rouček, Liisa Jaakonsaari

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei;

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind istoria comună a 
Europei;

Or. en
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Amendamentul 235
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei;

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei, printre 
altele și prin programul „Europa pentru 
cetățeni” și prin promovarea cooperării 
cu Platforma memoriei și a conștiinței 
europene;

Or. en

Amendamentul 236
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei;

24. subliniază importanța promovării și 
sprijinirii eforturilor comune în domeniul 
cercetării și inovării, inclusiv programele 
de schimburi de studenți, în proiecte 
multilingve virtuale, în dialogul între 
culturi, prin producții comune de film și 
resurse comune pentru traduceri literare, în 
studiile comune privind urmările 
nazismului și comunismului și ale 
regimurilor totalitare, precum și studiile 
privind istoria comună a Europei; invită 
părțile implicate în acest sens să 
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promoveze și să utilizeze rețelele puse la 
dispoziție de Platforma memoriei și a 
conștiinței europene;

Or. en

Amendamentul 237
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reiterează părerea conform căreia 
conflictele înghețate împiedică deplina 
dezvoltare a Parteneriatului estic; regretă, 
în această privință faptul că de la 
lansarea Parteneriatului estic nu au fost 
făcute progrese în soluționarea 
conflictelor existente; invită ÎR/VP să 
joace un rol mai activ, confirmând faptul 
că aprofundarea relațiilor bilaterale este 
legată de soluționarea pașnică a 
conflictelor și de respectarea dreptului 
internațional; invită Comisia să 
intensifice programele de construire a 
încrederii din zonele de conflict în 
vederea restaurării dialogului și a 
facilitării schimburilor interpersonale;

Or. en


