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Amendamentul 238
Mário David

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) îmbrățișează valorile și ideile 
fondatorilor UE, în special principiile 
păcii, solidarității și prosperității;

Or. en

Amendamentul 239
Nadezhda Neynsky

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 valorile și ideile 
fondatorilor UE și sprijină în continuare 
procesele de reformă sustenabilă ale 
țărilor Parteneriatului estic, în vederea 
accelerării asocierii lor politice și a 
integrării economice cu UE;

Or. en

Amendamentul 240
Mário David

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât ocuparea teritoriilor care 
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aparțin unei țări terțe este o încălcare a 
dreptului internațional și contravine 
principiilor fundamentale ale politicii 
europene de vecinătate, periclitând astfel 
toate obiectivele Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 241
Nadezhda Neynsky

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; întrucât acesta este 
un răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere și se 
bazează pe o comunitate a valorilor și 
principiilor libertății, democrației, 
respectării drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale și a statului de 
drept;

Or. en

Amendamentul 242
Paweł Robert Kowal

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 est-europene și este un 
răspuns la aspirațiile europene ale 
societăților din țările partenere;

Or. en
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Amendamentul 243
Paweł Robert Kowal

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,
politice, economice, sociale și culturale ale 
cooperării;

Or. en

Amendamentul 244
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 pentru ambele 
părți care nu depun suficiente eforturi 
pentru a promova și a sensibiliza cu 
privire la avantajele reciproce ale 
acordurilor de asociere,

Or. en

Amendamentul 245
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât fiecare țară are dreptul 
suveran de a se alătura oricărei 
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organizații sau alianțe internaționale și să 
își definească propriul viitor fără nicio 
influență externă;

Or. en

Amendamentul 246
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 un forum de 
dialog între țările partenere; salută, în
această privință, 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 247
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului Estic, care constituie cadrul 

1. reamintește realizările și ambițiile 
Parteneriatului estic, care constituie cadrul 
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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;

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; subliniază importanța implicării 
alături de societatea largă ca mijloc de 
transformare. încurajează o implicare mai 
frecventă și mai eficace cu autoritățile 
locale și regionale, precum și cu 
parlamentele, liderii în afaceri și 
societatea civilă pentru a construi 
circumscripții pentru reformă care să 
poată influența procesul decizional 
național;

Or. en

Amendamentul 248
Paweł Robert Kowal

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 tineret și în viitorii lideri, pe sectorul 
energetic, al transporturilor și al 
cercetării;
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Or. en

Amendamentul 249
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că cinci dintre cele șase 
țări ale Parteneriatului estic sunt membri 
titulari ai Organizației Cooperării 
Economice a Mării Negre, alături de alți 
parteneri strategici ai Uniunii, și 
subliniază necesitatea de a consolida 
dialogul și cooperarea în acest cadru;

Or. en

Amendamentul 250
Nadezhda Neynsky

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; subliniază rolul 
sporit al mobilității în facilitarea 
contactelor între persoane, inclusiv 
mobilitatea învățării, schimburile 
culturale, activitățile de cercetare, 
stabilirea în rețea de contacte între tineri 
și voluntariatul; consideră că ar trebui pus 
un accent mai mare pe faptul că proiectul 
Parteneriatului estic este destinat 
societăților, mai degrabă decât autorităților;
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Or. en

Amendamentul 251
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 această 
privință, 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 ar trebui pus un accent mai 
mare pe faptul că proiectul Parteneriatului 
estic este destinat societăților, mai degrabă 
decât autorităților;

Or. en

Amendamentul 252
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că, pentru a se asigura 
importanța guvernanței democratice și a 
statului de drept, o societate civilă 
dezvoltată și autonomizată este 
fundamentală pentru ireversibilitatea 
reformelor urmărite în domeniul 
drepturilor omului și al valorilor 
fundamentale și, prin urmare, este 
esențial să se asigure un mediu favorabil 
pentru o societate civilă pluralistă și 
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independentă; 

Or. en

Amendamentul 253
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază că propunerea de directivă 
a Parlamentului European și a 
Consiliului privind condițiile de intrare și 
de ședere a resortisanților țărilor terțe 
pentru cercetare, studii, schimb de elevi, 
formare profesională remunerată și 
neremunerată, servicii de voluntariat și 
muncă au pair este un instrument care va 
avea un impact major în domeniul 
educației și al culturii; solicită o adoptare 
promptă a prezentei directive care oferă 
vize și permise de ședere pe termen lung 
pentru resortisanții țărilor terțe în 
scopurile sus-menționate;

Or. en

Amendamentul 254
Ivo Vajgl

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 

4. subliniază importanța investițiilor în 
educația civică și promovarea toleranței 
tinerilor și a viitorilor lideri, de exemplu, 
în cadrul programului „Ferestrei 
Parteneriatului estic pentru tineret”; 
solicită stabilirea de schimburi între școli 
cu fonduri dedicate între statele membre 
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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;

ale UE și țările Parteneriatului estic; 
încurajează utilizarea deplină a 
oportunităților de burse în cadrul 
programului „Erasmus pentru toți” și își 
propune să analizeze posibilitatea de a 
stabili instituții de învățământ superior 
specifice precum o Universitate a
Parteneriatului estic, aducând mai aproape 
împreună studenți și viitori lideri din țările 
Parteneriatului estic și din statele membre 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 255
Paweł Zalewski

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 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;

Or. en

Amendamentul 256
Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 5 
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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 257
Ivo Vajgl

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; 

eliminat

Or. en

Amendamentul 258
Paweł Zalewski

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 spori
cooperarea în rândul tinerilor pentru a 
consolida cetățenia activă a tinerilor, a 
dezvolta solidaritatea și a promova 
toleranța între tineri;
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Or. en

Amendamentul 259
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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 a 
energiei electrice și constituirea unui 
procent corespunzător de energie din 
resurse regenerabile; invită Comisia și 
Consiliul să stabilească solidaritatea drept 
principiu fundamental al comunității 
energetice, care se așteaptă a fi pe deplin 
respectat de toți jucătorii activi de pe piața 
UE, în special în fața proiectului South 
Stream motivat politic, promovat de 
Rusia;

Or. en

Amendamentul 260
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

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-

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-
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se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural;

se și dezvoltând dialogul social, economic 
și cultural; invită Comisia să pregătească 
o strategie clară de comunicare pentru 
societățile din țările Parteneriatului estic 
pentru a le explica beneficiile acordurilor 
de asociere, inclusiv ale zonelor de liber 
schimb complex și cuprinzător, ca 
instrumente de modernizare a sistemelor 
și a economiilor lor;

Or. en

Amendamentul 261
Paweł Robert Kowal

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;
reamintește că realizarea parteneriatului 
va depinde de progresul și de eforturile 
substanțiale în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului, reforma 
sistemului judiciar, reformele 
administrației publice, combaterea 
corupției și participarea sporită a 
cetățenilor la procesul decizional public;

Or. en

Amendamentul 262
Paweł Robert Kowal

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

9a. recunoaște importanța incluziunii în 
asigurarea faptului că parteneriatul 
avansează prin participarea tuturor celor 
șase parteneri, subliniază astfel 
necesitatea consolidării în continuare a 
dimensiunii multilaterale și încurajează 
susținerea unor reuniuni regulate la nivel 
ministerial de-a lungul spectrului politic;

Or. en

Amendamentul 263
Werner Schulz
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază, în această privință, la fel 
ca în cazul Ucrainei, importanța luării de 
către Consiliu a unor măsuri imediate, 
inclusiv presiunea diplomatică sporită și 
introducerea de măsuri și sancțiuni 
individuale specifice privind călătoriile, 
înghețarea bunurilor și a proprietăților 
oficialilor, legislatorilor și sponsorilor 
întreprinderilor lor care sunt responsabili 
de încălcarea drepturilor omului, precum 
și importanța intensificării eforturilor lor 
astfel încât să se pună capăt spălării 
banilor și evaziunii fiscale efectuate de 
societățile și oamenii de afaceri din țara 
în cauză în bănci europene;

Or. en

Amendamentul 264
Nadezhda Neynsky
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Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază importanța găsirii unor 
soluții pașnice și negociate pentru 
conflictele din regiune, în special din 
Ucraina, și solicită un angajament al 
tuturor părților implicate în această 
problemă, întrucât stabilitatea și 
securitatea regionale sunt esențiale 
pentru o realizare deplină a întregului 
potențial al Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 265
Ivo Vajgl

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 interesul inegal în rândul 
statelor membre ale UE în țările 
Parteneriatului estic; remarcă cu îngrijorare
înțelegerea greșită de către statele membre
ale UE a problemelor ridicate de țările 
Parteneriatului estic; regretă lipsa 
conștientizării faptului că o mai bună 
cooperare și adoptarea unor poziții 
comune au o importanță geopolitică
majoră;

Or. en

Amendamentul 266
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 11 
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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
comune asupra unor chestiuni;

Or. en

Amendamentul 267
Paweł Robert Kowal

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; solicită o creștere a 
eforturilor diplomatice publice, inclusiv 
instrumente de comunicare mai bune; 
subliniază necesitatea punerii în aplicare 
a unei strategii de vizibilitate pentru 
Parteneriatul estic;

Or. en

Amendamentul 268
Knut Fleckenstein

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este de părere că UE ar trebui să 
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încurajeze mai proactiv țările partenere 
pentru a combate încălcările drepturilor 
omului; invită statele membre să pună în 
aplicare orientările UE cu privire la 
apărătorii drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, UE însăși 
poate, în conformitate cu tratatele, să ia în 
considerare introducerea unor măsuri 
restrictive sau sancțiuni în cadrul PESC, 
care să includă embargoul privind 
armele, interzicerea exporturilor de 
echipamente pentru represiune internă și 
restricțiile de acordare a vizei sau 
interdicțiile de călătorie pentru
persoanele, responsabile direct sau 
indirect, de încălcarea gravă a drepturilor 
omului de sau represiunea societății civile 
și a opoziției democratice sau ale căror 
activități subminează altfel în mod grav 
democrația sau statul de drept, precum și 
înghețarea fondurilor și a resurselor lor 
economice; subliniază necesitatea de a se 
asigura că sancțiunile sunt selective și 
specifice în vederea evitării afectării vieții 
cetățenilor obișnuiți;

Or. en

Amendamentul 269
Nadezhda Neynsky

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 cu scopul de a 
construi o zonă comună a democrației, 
prosperității, stabilității și a interacțiunilor 
și schimburilor sporite;

Or. en
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Amendamentul 270
Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă profund conflictele 
prelungite existente care accentuează ura, 
animozitatea și tensiunile în rândul 
persoanelor din mai multe țări ale 
Parteneriatului estic, în special situațiile 
din Osetia de Sud și Abhazia, Nagorno-
Karabah și Transnistria;

Or. en

Amendamentul 271
Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16b. subliniază că Parteneriatul estic 
poate să își îndeplinească obiectivele doar 
după ce conflictele înghețate sunt 
negociate și soluționate în mod pașnic, 
potrivit legislației internaționale; solicită 
în acest context UE și, în special, VP/ÎR 
să joace un rol proactiv și susținut în 
găsirea unor soluții politice pentru 
conflictele înghețate din vecinătatea 
estică; reamintește că ocuparea 
teritoriului unei țări de către orice țară 
terță încalcă principiile și obiectivele 
fundamentale ale Parteneriatului estic și 
subliniază că dreptul internațional și 
rezoluțiile anterioare aprobate de 
Parlamentul European trebuie respectate 
cu strictețe de către țările noastre 
partenere ale Parteneriatului estic;

Or. en
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Amendamentul 272
Nadezhda Neynsky

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 că respectarea statului de 
drept, inclusiv stabilirea unui sistem
judiciar independent și eficient, și 
descurajarea corupției atât în sectorul 
privat, cât și în sectorul public sunt 
esențiale pentru protejarea valorilor 
democratice;

Or. en

Amendamentul 273
Paweł Robert Kowal

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, 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;

Or. en

Amendamentul 274
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek
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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, 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;
subliniază necesitatea încheierii și 
aplicării provizorii de acorduri de liber 
schimb complex și cuprinzător ca 
instrumente principale de modernizare a 
economiilor țărilor Parteneriatului estic și 
de redresare în urma crizei financiare;

Or. en

Amendamentul 275
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. solicită eforturi mai mari care să 
vizeze consolidarea dimensiunii 
antreprenoriale a Parteneriatului estic, 
inclusiv prin îmbunătățirea mediului de 
afaceri din țările partenere în beneficiul 
IMM-urilor și întreprinderilor locale, 
regionale și europene și promovarea unor 
parteneriate de afaceri între UE și 
Parteneriatul estic;

Or. en
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Amendamentul 276
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. încurajează apropierea în continuare 
a reglementărilor din toate domeniile 
transporturilor și punerea în aplicare a 
unor proiecte privind infrastructura de 
transport, alături de rețeaua de transport 
a Parteneriatului estic, prin programele și 
instrumentele existente ale UE, urmărind 
o implicare mai strânsă a instituțiilor 
financiare europene și internaționale și 
acordând prioritate proiectelor care 
îmbunătățesc conexiunile cu rețeaua 
centrală TEN-T;

Or. en

Amendamentul 277
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. ia act de importanța obținerii unei 
păci echitabile și de durată în conflictele 
etnopolitice din zona Parteneriatului 
estic; în acest sens, solicită tuturor 
părților să creeze condiții favorabile 
pentru pace, abținându-se de la o retorică 
ce incită la ură și la război și punând în 
aplicare măsuri de consolidare a 
încrederii pentru a aborda problemele 
umanitare, economice și de altă natură de 
ambele părți ale liniilor actuale de 
diviziune din zona Parteneriatului estic;
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Or. en

Amendamentul 278
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 în proiecte multilingve 
virtuale, în dialogul între culturi, prin 
producții cooperative de film și alte 
proiecte artistice, prin alocarea de resurse 
pentru traduceri literare, în cercetări
comune privind urmările regimurilor
autoritare și totalitare, cu scopul de a 
dezvolta o evaluare comună a istoriei 
europene;

Or. en

Amendamentul 279
Paweł Robert Kowal

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită o dezvoltare graduală a unui 
spațiu comun pentru cunoștințe și inovare 
pentru a aduce împreună mai multe linii 
existente de cooperare în cercetare și 
inovare; 

Or. en

Amendamentul 280
Boris Zala, Pino Arlacchi, Kristiina Ojuland
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. reiterează că conflictul Nagorno-
Karabah constituie un impediment major 
pentru securitatea regională, precum și 
pentru dezvoltarea în continuare a 
Parteneriatului estic; solicită un progres 
rapid și substanțial către soluționarea sa, 
pe baza dreptului internațional, a 
rezoluțiilor relevante ale CSONU și a 
principiilor de bază ale Grupului de la 
Minsk din cadrul OSCE; subliniază 
importanța unor măsuri credibile de 
consolidare a încrederii, în special a 
demilitarizării generale și a retragerii 
forțelor armene de pe teritoriile ocupate 
care înconjoară Nagorno-Karabah; invită 
UE să sprijine activ în continuare 
procesul de rezoluție;

Or. en

Amendamentul 281
Paweł Zalewski, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită înțelegerea faptului că 
Parteneriatul estic este un program 
ambițios, rezultatele căruia pot deveni 
evidente într-o perspectivă pe termen 
lung; subliniază că, în timp ce 
Parteneriatul estic este larg criticat, 
succesul inițiativei depinde de implicarea 
și voința politică atât ale UE, cât și ale 
vecinilor săi din est; mai mult, ia act de 
faptul că este esențial ca orice critică 
adusă Parteneriatului estic să aibă un 
caracter constructiv și să fie orientată mai 
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curând către îmbunătățirea sa, decât către 
discreditarea sa;

Or. en


