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Amendamentul 1
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Referirea 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere cel de-al 11-lea raport al 
Uniunii Europene privind drepturile 
omului şi democraţia în lume care acoperă 
perioada iulie 2008-decembrie 2009,

- având în vedere cel de-al 11-lea raport al 
Uniunii Europene privind drepturile 
omului şi democraţia în lume care acoperă 
perioada iulie 2008-decembrie 2009,

(Prezenta modificare se aplică întregului text)

Or. fr

Amendamentul 2
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Referirea 7a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Poziţia comună 
2003/444/PESC a Consiliului din 16 iunie 
2003 privind Curtea Penală 
Internaţională şi planul de acţiune al 
Consiliului ulterior acestei poziţii 
comune, reaminteşte rolul esenţial al 
Curţii Penale Internaţionale în prevenirea 
crimelor grave care se află în jurisdicţia 
sa,

Or. en
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Amendamentul 3
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Referirea 7b (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere angajamentul Uniunii 
Europene de a sprijini buna funcţionare a 
Curţii Penale Internaţionale,

Or. en

Amendamentul 4
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Referirea 7c (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere că fiecare stat are 
datoria de a-şi exercita jurisdicţia penală 
proprie asupra persoanelor care se fac 
răspunzătoare de crime internaţionale,

Or. en

Amendamentul 5
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Referirea 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Acordul de parteneriat 
ACP-CE şi revizuirea acestuia,

- având în vedere Acordul de parteneriat 
ACP-UE şi revizuirea acestuia,

Or. en
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Amendamentul 6
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Referirea 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere rezoluţiile sale din 1 
februarie 2007 şi 26 aprilie 2007 privind 
iniţiativa pentru un moratoriu universal 
asupra pedepsei cu moartea şi Rezoluţia 
62/149 din 18 decembrie 2007 a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind un moratoriu asupra aplicării 
pedepsei capitale,

- având în vedere rezoluţiile sale din 1 
februarie 2007 şi 26 aprilie 2007 privind 
iniţiativa pentru un moratoriu universal 
asupra pedepsei cu moartea şi Rezoluţia 
62/149 din 18 decembrie 2007 a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind un moratoriu asupra aplicării 
pedepsei cu moartea, precum şi Rezoluţia 
sa din 7 octombrie 2010 referitoare la 
Ziua mondială împotriva pedepsei cu 
moartea,

Or. en

Amendamentul 7
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Referirea 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere rezoluţiile sale din 1 
februarie 2007 şi 26 aprilie 2007 privind 
iniţiativa pentru un moratoriu universal 
asupra pedepsei cu moartea şi Rezoluţia 
62/149 din 18 decembrie 2007 a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind un moratoriu asupra aplicării 
pedepsei capitale,

- având în vedere rezoluţiile sale din 1 
februarie 2007 şi 26 aprilie 2007 privind 
iniţiativa pentru un moratoriu universal 
asupra pedepsei cu moartea, Rezoluţia sa 
din 7 octombrie 2010 referitoare la Ziua 
mondială împotriva pedepsei cu moartea 
şi Rezoluţia 62/149 din 18 decembrie 2007 
a Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind un moratoriu 
asupra aplicării pedepsei cu moartea,
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Amendamentul 8
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sarah 
Ludford

Propunere de rezoluţie
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Declaraţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind apărătorii 
drepturilor omului, activităţile 
reprezentanţilor speciali ai Secretarului 
General al ONU care se ocupă de situaţia 
apărătorilor drepturilor omului, precum şi 
orientările UE referitoare la apărătorii 
drepturilor omului,

Or. en

Amendamentul 9
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Referirea 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Declaraţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind apărătorii 
drepturilor omului şi Rezoluţia 
Parlamentului European din 16 iunie 
2010 referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului,

- având în vedere Declaraţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind apărătorii 
drepturilor omului, activităţile 
reprezentanţilor speciali ai Secretarului 
General al ONU care se ocupă de situaţia 
apărătorilor drepturilor omului, precum şi 
orientările UE referitoare la apărătorii 
drepturilor omului, 

Or. en
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Amendamentul 10
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Referirea 16a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Declaraţia ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de 
intoleranţă şi de discriminare pe criterii 
religioase sau de credinţă,

Or. en

Amendamentul 11
Richard Howitt în numele Grupului S&D,
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL
Marietje Schaake, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Referirea 17a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere setul de instrumente al 
Consiliului Uniunii Europene pentru 
promovarea şi protejarea exercitării 
tuturor drepturilor omului de către 
persoanele lesbiene, homosexuale, 
bisexuale şi transgender (11179/10, 
COHOM 162, PESC 804),

Or. en

Amendamentul 12
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Referirea 19a (nouă)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 21 
ianuarie 2010 referitoare la încălcările 
drepturilor omului în China, în special în 
cazul lui Liu Xiaobo, 

Or. en

Amendamentul 13
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului este, în continuare, un 
document de referinţă la nivel mondial, 
care plasează fiinţa umană în centrul 
acţiunii;

A. întrucât Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului este, în continuare, un 
document de referinţă la nivel mondial, 
care plasează fiecare fiinţă umană în 
centrul acţiunii;

Or. en

Amendamentul 14
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile respectării demnităţii umane, 
libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 
drept, precum şi pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparţin minorităţilor;

E. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile respectării demnităţii umane, 
libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 
drept, precum şi pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a libertăţii credinţelor 
religioase şi a drepturilor persoanelor care 
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aparţin minorităţilor;

Or. en

Amendamentul 15
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Considerentul E

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

E. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile respectării demnităţii umane, 
libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 
drept, precum şi pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor 
care aparţin minorităţilor;

E. întrucât Uniunea se întemeiază pe 
valorile respectării demnităţii umane, 
libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de 
drept, precum şi pe respectarea drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor minorilor şi 
ale persoanelor care aparţin minorităţilor;

Or. en

Amendamentul 16
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea (nou). întrucât dreptatea, democraţia 
şi statul de drept constituie pilonii unei 
păci durabile, deoarece garantează 
libertăţile fundamentale şi drepturile 
omului şi întrucât o pace durabilă nu 
poate exista în condiţiile în care cei care 
încalcă sistematic drepturile omului şi 
dreptul penal internaţional sunt protejaţi;

Or. en
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Amendamentul 17
Heidi Hautala; Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât Tratatul de la Lisabona a sporit 
competenţele UE în materie de politică 
externă într-un mod care îi va consolida 
valorile şi obiectivele; întrucât principalele 
inovaţii în materie de acţiune externă a UE, 
cum ar fi Înaltul Reprezentant pentru 
Politică Externă şi de Securitate 
Comună/Vicepreşedinte al Comisiei 
(ÎR/VP) şi Serviciul european pentru
Acţiune Externă (SEAE), vor continua să 
consolideze acţiunea externă a UE în 
domeniul drepturilor omului şi vor oferi
ocazii mai bune de integrare a drepturilor 
omului în toate domeniile politice 
relevante;

F. întrucât Tratatul de la Lisabona a sporit 
competenţele UE în materie de politică 
externă într-un mod care îi va consolida 
valorile şi obiectivele; întrucât principalele 
inovaţii în materie de acţiune externă a UE, 
cum ar fi Înaltul Reprezentant pentru 
Politică Externă şi de Securitate 
Comună/Vicepreşedinte al Comisiei 
(ÎR/VP) şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE), continuă să consolideze 
acţiunea externă a UE în domeniul 
drepturilor omului şi oferă ocazii mai bune 
de integrare a drepturilor omului în toate 
domeniile politice relevante;

Or. en

Amendamentul 18
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât Tratatul conferă UE 
personalitate juridică unică, ceea ce 
permite aderarea acesteia la Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi conferă 
Curţii Europene a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg competenţa de a verifica 
conformitatea instrumentelor legislative ale 
UE cu Convenţia;

G. întrucât Tratatul conferă UE 
personalitate juridică unică, ceea ce 
permite aderarea acesteia la Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi conferă 
Curţii Europene a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg competenţa de a verifica 
conformitatea instrumentelor legislative ale 
UE cu Convenţia;
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Amendamentul 19
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha (nou). întrucât UE este un puternic 
susţinător al CPI, promovând 
universalitatea şi apărând integritatea 
Statutului de la Roma, în vederea 
protejării şi consolidării independenţei 
Curţii;

Or. en

Amendamentul 20
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Hb (nou). întrucât ratificarea universală 
a Statutului de la Roma reprezintă un 
obiectiv important pentru UE în cadrul 
relaţiilor sale cu ţările terţe, în special cu 
SUA, China, Rusia şi Israel; întrucât, în 
perioada acoperită de raport, Republica 
Cehă şi Chile au ratificat Statutul de la 
Roma, numărul total al statelor 
semnatare ajungând, în decembrie 2009, 
la 110;
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Amendamentul 21
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Considerentul Hc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Hc (nou). întrucât în articolul 86 din 
Statutul de la Roma se prevede că statele 
părţi, în conformitate cu dispoziţiile 
respectivului statut, cooperează pe deplin 
cu CPI în investigarea şi acuzarea 
persoanelor care se fac vinovate de crime 
ce sunt de competenţa sa; întrucât prin 
acordul de cooperare şi asistenţă semnat 
între UE şi CPI la 10 aprilie 2006 se 
prevede obligaţia de cooperare şi asistenţă 
între UE şi CPI;

Or. en

Amendamentul 22
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Considerentul Hd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Hd (nou). întrucât este nevoie ca Poziţia 
comună a Consiliului din 16 iunie 2003 şi 
planul de acţiune din 2004 să se 
actualizeze, date fiind noile schimbări din 
dreptul penal internaţional ce au avut loc 
după 2004; întrucât trebuie să se 
intensifice şi să se îmbunătăţească 
asistenţa şi cooperarea efectivă din partea 
UE deoarece mandatele de arestare şi 
procesele de la Curtea Penală 
Internaţională devin din ce în ce mai 
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numeroase;

Or. en

Amendamentul 23
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât eforturile de combatere a 
terorismului la nivel mondial au sporit
necesitatea reconcilierii securităţii cu 
respectarea drepturilor omului;

I. întrucât eforturile de combatere a 
terorismului la nivel mondial au condus la 
încălcări ale drepturilor omului şi ale 
libertăţilor fundamentale, acestea 
impunându-se cu mai puţină forţă şi au 
generat necesitatea respectării drepturilor 
omului la definirea şi practicarea 
politicilor şi măsurilor de securitate, 
ţinând seama de principiile finalităţii şi 
proporţionalităţii,

Or. fr

Amendamentul 24
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât eforturile de combatere a 
terorismului la nivel mondial au sporit 
necesitatea reconcilierii securităţii cu 
respectarea drepturilor omului;

I. întrucât eforturile de combatere a 
terorismului la nivel mondial au sporit 
necesitatea reconcilierii libertăţii, 
dezvoltării, coeziunii sociale şi securităţii 
cu respectarea drepturilor omului;
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Amendamentul 25
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia (nou). având în vedere că, conform 
estimărilor Băncii Mondiale, 60 de 
milioane de autohtoni sunt total 
dependenţi de păduri şi că despădurirea 
constituie, din cauza pierderii serviciilor 
ecosistemice furnizate de acestea (în 
special ploaia, prevenirea eroziunii 
solului, purificarea apei) un obstacol 
major în calea realizării Obiectivelor 
mileniului pentru dezvoltare, că 70% din 
populaţiile sărace ale planetei trăiesc în 
zone rurale, iar supravieţuirea şi 
bunăstarea lor depind direct de resursele 
naturale, că locuitorii săraci din zonele 
urbane sunt, de asemenea, tributari ai 
acestor resurse în ceea ce priveşte 
serviciile furnizate de ecosisteme, cum 
sunt menţinerea calităţii aerului şi a apei 
şi descompunerea deşeurilor,

Or. fr

Amendamentul 26
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât criza economică şi financiară 
mondială a avut un impact negativ asupra 
drepturilor economice, sociale şi 

J. întrucât în ultimii ani a avut loc o serie 
de crize mondiale (alimentară, energetică, 
de mediu, financiară, economică şi 
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culturale; întrucât cel mai mult au fost 
afectate drepturile celor mai sărace 
persoane; întrucât din cauza creşterii 
preţurilor milioane de persoane fac 
eforturi să facă faţă nevoilor 
fundamentale în mai multe ţări din 
Africa, Asia şi America Latină; întrucât 
milioane de oameni se confruntă cu 
insecuritatea şi lipsa de demnitate, iar în 
anumite ţări la proteste s-a răspuns prin 
represiune şi violenţă;

socială), care au nu doar un impact 
puternic asupra ţărilor industrializate şi a 
celor emergente, ci şi consecinţe 
devastatoare asupra populaţiilor sărace 
din ţările în curs de dezvoltare sunt 
dezastruoase, mai mult de 200 de milioane 
de lucrători fiind expuşi, în lume, unei 
sărăcii extreme şi mai mult de o şesime 
din populaţia lumii suferind de foame;

Or. en

Amendamentul 27
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Considerentul J
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât criza economică şi financiară 
mondială a avut un impact negativ asupra 
drepturilor economice, sociale şi culturale; 
întrucât cel mai mult au fost afectate 
drepturile celor mai sărace persoane; 
întrucât din cauza creşterii preţurilor 
milioane de persoane fac eforturi să facă 
faţă nevoilor fundamentale în mai multe 
ţări din Africa, Asia şi America Latină; 
întrucât milioane de oameni se confruntă 
cu insecuritatea şi lipsa de demnitate, iar în 
anumite ţări la proteste s-a răspuns prin 
represiune şi violenţă;

J. întrucât criza economică şi financiară 
mondială a avut un impact negativ asupra 
drepturilor economice, sociale şi culturale; 
întrucât cel mai mult au fost afectate 
drepturile celor mai sărace persoane; 
întrucât din cauza creşterii preţurilor şi a 
volatilităţii acestora, dar şi din cauza 
speculaţiilor cu mărfuri, milioane de 
persoane fac eforturi să facă faţă nevoilor 
fundamentale în mai multe ţări din Africa, 
Asia şi America Latină; întrucât milioane 
de oameni se confruntă cu insecuritatea şi 
lipsa de demnitate, iar în anumite ţări la 
proteste s-a răspuns prin represiune şi 
violenţă;

Or. en

Amendamentul 28
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice şi 
acelaşi nivel de importanţă;

K. întrucât drepturile civile, politice, 
sociale şi culturale nu trebuie ignorate în 
cadrul dezbaterilor privind modalităţile de 
a asigura securitatea umană de bază, cum 
ar fi dreptul la hrană, la apă curată, 
dreptul la servicii de sănătate, securitate 
personală şi drepturile economice; 

Or. en
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Amendamentul 29
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice şi 
acelaşi nivel de importanţă;

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice;

Or. en

Amendamentul 30
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice şi 
acelaşi nivel de importanţă; 

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie şi importanţă ca drepturilor civile şi 
politice, de care sunt inseparabile;

Or. fr

Amendamentul 31
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Considerentul K

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice şi 

K. întrucât drepturilor economice, sociale 
şi culturale trebuie să li se acorde aceeaşi 
atenţie ca şi drepturilor civile şi politice şi 
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acelaşi nivel de importanţă; acelaşi nivel de importanţă; întrucât 
clauzele privind drepturile omului din 
acordurile semnate de UE cu ţările terţe 
trebuie respectate şi puse în aplicare;

Or. en

Amendamentul 32
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Considerentul L

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

L. întrucât schimbările climatice au un 
impact durabil şi pe termen lung asupra 
drepturilor omului; întrucât consecinţele 
negative afectează în mod probabil 
grupurile vulnerabile, cum ar fi populaţiile 
autohtone din ţările în curs de dezvoltare, 
dar ar putea avea, de asemenea, un efect 
mult mai extins;

L. întrucât schimbările climatice au un 
impact durabil şi pe termen lung asupra 
drepturilor omului; întrucât consecinţele 
negative afectează în mod probabil 
grupurile vulnerabile, cum ar fi populaţiile 
autohtone atât din ţările în curs de 
dezvoltare, cât şi din Nordul îndepărtat, 
dar ar putea avea, de asemenea, un efect 
mult mai extins;

Or. en

Amendamentul 33
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

La (nou). întrucât lupta împotriva 
impunităţii este de o importanţă crucială 
deoarece are drept scop prevenirea şi 
pedepsirea celor mai grave crime şi a 
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autorilor acestora; întrucât impunitatea 
este o chestiune multilaterală, care 
priveşte o gamă largă de aspecte legate de 
drepturile omului, cum ar fi printre altele 
tortura, pedeapsa cu moartea, violenţa 
împotriva femeilor, persecutarea 
apărătorilor drepturilor omului, precum şi 
lupta împotriva terorismului; 

Or. en

Amendamentul 34
Norbert Neuser, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

La (nou). întrucât, conform ONU, 
problema mai veche a decolonizării, care 
implică aspecte legate de drepturile 
omului, nu este încă rezolvată în toate 
cazurile, în imediata vecinătate a UE, în 
special în cazul Vestului Saharei;

Or. en

Amendamentul 35
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Propunere de rezoluţie
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

La (nou). întrucât este de o importanţă 
majoră pentru activitatea instituţiilor 
europene ca principiile de bază codificate 
în Convenţia europeană a drepturilor 
omului să fie implementate şi aplicate; 
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Or. en

Amendamentul 36
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Considerentul M

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

M. întrucât la nivel mondial sunt 
constatate noi forme de încălcări ale 
drepturilor omului, în special în domeniul 
noilor tehnologii ale informaţiei, 
cenzurarea internetului fiind una dintre 
acestea,

M. întrucât la nivel mondial apar noi 
forme de încălcări ale drepturilor omului, 
în special în domeniul noilor tehnologii ale 
informaţiei, cenzurarea internetului fiind 
una dintre acestea,

Or. en

Amendamentul 37
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Considerentul M

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

M. întrucât la nivel mondial sunt constatate 
noi forme de încălcări ale drepturilor 
omului, în special în domeniul noilor 
tehnologii ale informaţiei, cenzurarea 
internetului fiind una dintre acestea,

M. întrucât la nivel mondial sunt constatate 
noi forme de încălcări ale drepturilor 
omului, în special în domeniul noilor 
tehnologii ale informaţiei, printre care se 
numără abuzul şi cenzurarea internetului;

Or. en
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Amendamentul 38
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Considerentul M

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

M. întrucât la nivel mondial sunt constatate 
noi forme de încălcări ale drepturilor 
omului, în special în domeniul noilor 
tehnologii ale informaţiei, cenzurarea 
internetului fiind una dintre acestea,

M. întrucât la nivel mondial sunt constatate 
noi forme de încălcări ale drepturilor 
omului, în special în domeniul noilor 
tehnologii ale informaţiei, cenzurarea 
internetului şi încălcarea dreptului la viaţă 
privată prin exploatarea datelor cu 
caracter personal fiind unele dintre 
acestea,

Or. fr

Amendamentul 39
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ma (nou).  întrucât libertatea religiei şi 
credinţei este periclitată din ce în ce mai 
mult, în special de guvernele autoritare 
care vizează minorităţile religioase sau 
din cauză că autorităţile nu reuşesc să 
prevină atacurile, hărţuirea sau alte acte 
agresive împotriva anumitor indivizi sau 
grupuri religioase;

Or. en
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Amendamentul 40
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ma (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ma (nou). întrucât drepturile omului sunt 
încălcate în ţări care au recunoscut 
jurisdicţiile care se bazează pe 
instrumentele internaţionale 
privind drepturile omului şi în ţări care 
dispreţuiesc aceste drepturi câştigate de-a 
lungul istoriei;

Or. en

Amendamentul 41
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. reafirmă hotărârea fermă a 
Parlamentului European şi reaminteşte 
eforturile sale pe termen lung pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
democraţiei în lume prin intermediul 
relaţiilor bilaterale cu ţările terţe şi prin 
participarea activă în cadrul forurilor 
internaţionale, precum şi prin sprijinirea 
organizaţiilor internaţionale şi locale ale 
societăţii civile;

1. reafirmă hotărârea fermă a 
Parlamentului European şi reaminteşte 
dorinţa sa mai veche privind apărarea 
drepturilor omului şi a democraţiei în lume 
prin dezvoltarea unei politici puternice şi 
eficiente a UE în materie de drepturile 
omului, care să garanteze o mai mare 
coerenţă şi consistenţă a tuturor 
domeniilor politice;  

Or. en
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Amendamentul 42
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a (nou). consideră că intrarea în vigoare 
a Tratatului de la Lisabona reprezintă o 
oportunitate istorică de a elimina lacunele 
rămase în politica UE în materie de 
drepturile omului şi democraţie; în 
această privinţă, solicită ca SEAE să 
respecte strict scopul şi spiritul Tratatului 
de la Lisabona, care urmăreşte să 
garanteze că respectarea şi promovarea 
drepturilor omului stau la baza diferitelor 
domenii ale politicii externe ale UE, după 
cum se prevede în articolele 2, 3 şi 21 din 
TUE;  

Or. en

Amendamentul 43
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b (nou). consideră, prin urmare, că 
decizia de a include aspecte legate de 
drepturile omului în structura SEAE este 
extrem de importantă; solicită, prin 
urmare, înfiinţarea unei direcţii care să se 
ocupe de probleme de drepturile omului şi 
democraţie şi care să aibă sarcina de a 
dezvolta o strategie solidă a UE în materie 
de drepturile omului şi democraţie şi de a 
realiza o coordonare de ansamblu cu 
forurile multilaterale; insistă asupra 
necesităţii de a considera că, pentru orice 



PE450.657v02-00 24/254 AM\835119RO.doc

RO

birou geografic sau politic din cadrul 
SEAE, cunoştinţele de specialitate în 
materie de drepturile omului şi 
democraţie trebuie să fie ancorate ca 
responsabilităţi-cheie ; are convingerea 
că o astfel de abordare previne 
marginalizarea drepturilor omului şi este 
singurul mod de a garanta respectarea 
deplină a Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 44
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a (nou). reaminteşte că, în conformitate 
cu titlul V capitolul I din Tratatul UE, 
acţiunile desfăşurate pe scena 
internaţională trebuie să se sprijine pe 
principiile democraţiei, statului de drept, 
universalităţii, inalienabilităţii şi 
indivizibilităţii drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale; subliniază că 
acestea constituie o bază fundamentală 
comună pentru relaţiile sale cu ţările 
terţe;

Or. fr

Amendamentul 45
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b (nou). reaminteşte că, de la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului (DUDO) în 1948, drepturile 
economice şi sociale fac parte integrantă 
din drepturile omului ; consideră că este 
de datoria UE să ajute la implementarea 
lor în ţările mai puţin dezvoltate şi ţările 
în curs de dezvoltate cu care semnează 
acorduri internaţionale, inclusiv 
comerciale;

Or. fr

Amendamentul 46
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 1c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1c (nou). subliniază şi reaminteşte 
ataşamentul Uniunii Europene şi al 
statelor membre în favoarea promovării şi 
respectării drepturilor omului, a statului 
de drept şi a democraţiei la nivel mondial 
în cadrul diferitelor foruri şi conferinţe 
internaţionale; constată şi deploră 
decalajul dintre principiile şi valorile UE, 
pe care aceasta le reiterează în numeroase 
declaraţii, şi angajamentul efectiv al UE 
în ceea ce priveşte drepturile omului şi 
politicile practicate de UE în acest 
domeniu; subliniază, în acest sens, că 
această atitudine conduce, în numeroase 
cazuri, la o politică axată pe standarde 
duble şi că persistenţa UE şi a statelor 
membre în această atitudine nu poate 
decât să diminueze credibilitatea UE în 
ceea ce priveşte angajamentul său în 
favoarea drepturilor omului, statului de 
drept şi a democraţiei şi, în final, să 
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repună în cauză universalitatea 
drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 47
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută angajamentul ÎR/VP de a 
consolida un rol activ pe scena mondială 
pentru UE, pentru a îmbunătăţi drepturile 
omului şi democraţia la nivel mondial;

2. recunoaşte angajamentul ÎR/VP de a 
consolida un rol activ pe scena mondială 
pentru UE, pentru a îmbunătăţi drepturile 
omului şi democraţia la nivel mondial; 
îndeamnă, în această privinţă, ÎR/VP să 
dispună înfiinţarea unui grup COHOM 
cu sediul la Bruxelles în scopul integrării 
eficiente şi garantării introducerii la timp 
a aspectelor în materie de drepturile 
omului în alte domenii de activitate ale 
instituţiilor şi în alte politici ale UE; în 
aceeaşi ordine de idei, solicită ÎR/VP să 
ţină seama de importanţa obligativităţii ca 
personalul UE, inclusiv şefii de delegaţie 
şi directorii SEAE, să fie instruiţi în 
problematici de drepturile omului; este de 
părere că evaluările de performanţă în 
materie de drepturile omului trebuie să 
reprezinte o parte integrantă a evaluărilor 
anuale ale tuturor reprezentanţilor şi 
diplomaţilor UE;  

Or. en
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Amendamentul 48
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută angajamentul ÎR/VP de a 
consolida un rol activ pe scena mondială 
pentru UE, pentru a îmbunătăţi drepturile 
omului şi democraţia la nivel mondial;

2. ia act de angajamentul ÎR/VP de a 
consolida un rol activ pe scena mondială 
pentru UE, pentru a îmbunătăţi drepturile 
omului şi democraţia la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 49
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a (nou). subliniază că numirea de 
reprezentanţi speciali ai UE pe probleme 
de drepturile omului, în special 
reprezentanţi care se ocupă de apărătorii 
drepturilor omului, de dreptul 
internaţional umanitar şi de justiţia 
internaţională, precum şi de drepturile 
femeilor şi ale copiilor, ar putea contribui 
la o mai mare coerenţă şi vizibilitate a 
acţiunii externe a UE în acest domeniu; 
subliniază faptul că în funcţiile de 
reprezentanţi speciali ai UE ar trebui să 
fie numiţi experţi cu experienţă dovedită 
în probleme de drepturile omului;

Or. en
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Amendamentul 50
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; 
consideră că noua structură internaţională a 
UE, în special SEAE, oferă oportunitatea 
de a consolida coerenţa şi eficienţa UE în 
acest domeniu;

3. consideră că este foarte mare nevoie de 
un cadru mai coerent care să crească 
eficacitatea sprijinului UE pentru 
consolidarea democraţiei acordat în 
lumea întreagă; este de părere că o politică 
externă a UE coerentă trebuie, de 
asemenea, să acorde prioritate promovării 
democraţiei, având în vedere că 
promovarea şi protejarea drepturilor 
omului reprezintă o condiţie preliminară 
de bază pentru existenţa unei societăţi 
democratice, după cum se reafirmă în 
Rezoluţia 59/201 a Adunării  Generale a 
ONU; consideră că noua structură 
internaţională a UE, în special SEAE, oferă 
oportunitatea de a consolida coerenţa şi 
eficienţa UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 51
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internaţională a UE, în 

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde prioritate 
absolută promovării democraţiei, care să 
fie inclusă în toate acordurile de 
cooperare şi în parteneriatul strategic 
între UE şi ţările terţe, având în vedere că 
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special SEAE, oferă oportunitatea de a 
consolida coerenţa şi eficienţa UE în acest 
domeniu;

societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua 
structură internaţională a UE, în special
SEAE, oferă oportunitatea de a consolida 
coerenţa şi eficienţa UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 52
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internaţională a UE, în 
special SEAE, oferă oportunitatea de a 
consolida coerenţa şi eficienţa UE în acest 
domeniu;

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde prioritate 
absolută promovării democraţiei şi 
drepturilor omului, având în vedere că 
societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua 
structură internaţională a UE, în special 
SEAE, oferă oportunitatea de a consolida 
coerenţa şi eficienţa UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 53
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică, statul de 
drept şi garantarea drepturilor 
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că noua structură internaţională a UE, în 
special SEAE, oferă oportunitatea de a 
consolida coerenţa şi eficienţa UE în acest 
domeniu;

fundamentale stau la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua 
structură internaţională a UE, în special 
SEAE, oferă oportunitatea de a consolida 
coerenţa şi eficienţa UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 54
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internaţională a UE, în 
special SEAE, oferă oportunitatea de a 
consolida coerenţa şi eficienţa UE în acest 
domeniu;

3. este de părere că o politică externă a UE 
coerentă trebuie să acorde prioritate 
absolută promovării democraţiei, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internaţională a UE, în 
special SEAE, ar putea oferi oportunitatea 
de a consolida coerenţa şi eficienţa UE în 
acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 55
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
aspectelor privind drepturile omului în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
aspectelor privind drepturile omului în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 
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şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens;

şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens, pentru ca noul serviciu să 
poată garanta că problemele în materie de 
drepturile omului sunt reflectate în toate 
domeniile acţiunii externe, inclusiv în 
PSAC, dezvoltare şi comerţ;

Or. en

Amendamentul 56
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
aspectelor privind drepturile omului în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 
şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens; 

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
tuturor aspectelor privind drepturile 
omului, mai precis drepturile civile, 
culturale, economice, politice şi sociale, în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 
şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens; îndeamnă, în această privinţă, 
ÎR/VP să garanteze că unitatea din cadrul 
SEAE responsabilă de drepturile omului 
va dispune de personal adecvat şi că în 
unităţile geografice din cadrul SEAE şi în 
delegaţiile UE vor fi alocaţi un număr 
suficient de experţi în materie de 
drepturile omului; solicită ÎR/VP să 
dispună ca instruirea în materie de 
drepturile omului să fie obligatorie pentru 
personalul SEAE de la toate nivelurile 
(inclusiv directori şi şefi de delegaţii) şi să 
garanteze că evaluările de performanţă în 
materie de drepturile omului reprezintă o 
parte integrantă a evaluărilor anuale ale 
personalului SEAE; 

Or. en
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Amendamentul 57
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
aspectelor privind drepturile omului în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 
şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens;

4. solicită ÎR/VP să îşi menţină 
angajamentele în materie de includere a 
aspectelor privind drepturile omului în 
cadrul acţiunii externe a UE, astfel încât 
acestea să fie reflectate în structura SEAE 
şi să fie asigurate resursele necesare în 
acest sens; solicită ca personalul de la 
Bruxelles şi din delegaţii să beneficieze de 
instruire în politica în materie de 
drepturile omului şi în special în ceea ce 
priveşte orientările UE în materie de 
drepturile omului şi ca această instruire 
să fie sistematică, obligatorie şi complexă;  

Or. en

Amendamentul 58
Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a (nou). salută desemnarea cel puţin a 
unei persoane din fiecare reprezentanţă a 
UE din cadrul SEAE care să fie persoană 
de contact şi care să dirijeze acţiunile de 
coordonare a politicilor în materie de 
drepturile omului, precum şi integrarea şi 
monitorizarea acestora;

Or. en
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Amendamentul 59
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; subliniază determinarea 
UE de a participa pe deplin la această 
consultare;

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei strategii naţionale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
determinarea UE de a participa pe deplin la 
această consultare;

Or. en

Amendamentul 60
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
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forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; 

forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; subliniază hotărârea şi 
importanţa participării depline a PE la 
această consultare;

Or. en

Amendamentul 61
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; subliniază determinarea 
UE de a participa pe deplin la această 
consultare;

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului, care să includă 
drepturile economice, sociale şi culturale;
subliniază determinarea UE de a participa 
pe deplin la această consultare;

Or. en

Amendamentul 62
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; subliniază determinarea 
UE de a participa pe deplin la această 
consultare;

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să 
efectueze o analiză aprofundată privind 
eficienţa tuturor instrumentelor UE în acest 
domeniu, care să includă tematici de la 
dialogurile pe tema drepturilor omului până 
la orientările UE, de la Instrumentul 
european pentru democraţie şi drepturile 
omului (IEDDO) până la asistenţa 
bilaterală şi acţiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum şi să 
iniţieze un proces de consultare privind 
elaborarea unei noi strategii în domeniul 
drepturilor omului; subliniază determinarea 
UE de a participa pe deplin la această 
consultare; subliniază că este necesar ca 
în consultare să se implice şi organizaţii 
ale societăţii civile; 

Or. en

Amendamentul 63
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a (nou). solicită ÎR/VP să ia în 
considerare posibilitatea înfiinţării în 
cadrul sistemului SEAE a unui post de 
reprezentant special al UE în chestiuni de 
drepturile omului, precum şi a unor 
posturi de reprezentanţi speciali tematici 
ai UE, în conformitate cu principalele 
priorităţi din domeniul drepturilor 
omului, cum ar fi reprezentant special al 
UE pentru dreptul internaţional 
umanitar, reprezentant special al UE 
pentru drepturile femeilor şi reprezentant 
special al UE pentru drepturile copilului;
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Or. en

Amendamentul 64
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a (nou). împărtăşeşte opinia conform 
căreia o astfel de strategie naţională în 
materie de drepturile omului, solicitată în 
mod repetat de către Parlament, poate 
consolida în mod substanţial coerenţa şi 
eficienţa acţiunii externe a UE atunci 
când va deveni un document de referinţă 
care să stabilească priorităţi şi obiective 
naţionale specifice care să fie integrate în 
toate politicile şi instrumentele externe 
relevante ale UE;

Or. en

Amendamentul 65
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b (nou). speră ca această revizuire să fie 
ocazia de a avea o discuţie detaliată cu 
Comisia şi cu reprezentanţii COHOM pe 
tema recomandărilor principale adoptate 
de Parlament referitoare la includerea 
clauzei drepturilor omului în acordurile 
internaţionale şi adoptarea unui 
mecanism de punere în aplicare a 
respectivei clauze, pe tema desfăşurării de 
dialoguri şi consultări cu ţările terţe în 
chestiuni de drepturile omului, a evaluării 
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sancţiunilor aplicate de UE ca parte a 
acţiunilor şi politicilor sale în domeniul 
drepturilor omului şi a politicilor UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului; 

Or. en

Amendamentul 66
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c (nou). în contextul revizuirii, insistă în 
special asupra importanţei de a realiza o 
evaluare detaliată a aspectelor legate de 
drepturile omului din cadrul politicii 
europene de vecinătate (PEV), care ar 
trebui să se refere în special la coerenţa şi 
eficienţa mecanismelor existente cum ar fi 
planurile de acţiune, rapoartele de 
acţiune, dialogurile pe teme de drepturile 
omului şi procesul decizional de a 
consolida relaţiile cu ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 67
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 5d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5d (nou). subliniază că toate dialogurile 
dintre UE şi ţările terţe ar trebui să 
includă priorităţi-cheie în materie de 
drepturile omului pe care UE ar dori să le 
urmărească împreună cu partenerii săi şi 
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subliniază, în această privinţă, importanţa 
de a aborda problemele de drepturile 
omului şi la cel mai înalt nivel politic, 
pentru ca aceste priorităţi să nu se rezume 
la a fi menţionate doar în cadrul acestor 
dialoguri; consideră că este esenţial ca, 
înainte de acest dialoguri, să existe o 
bună coordonare între statele membre ale 
UE, Comisie, Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale şi organismele şi experţii 
din cadrul ONU;

Or. en

Amendamentul 68
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a (nou). reaminteşte că dezvoltarea unei 
politici externe coerente a UE este 
esenţială dacă Uniunea doreşte să joace 
un rol semnificativ şi constructiv în 
promovarea drepturilor omului în 
întreaga lume; solicită statelor membre să 
dea dovadă de un angajament ferm şi de o 
dorinţă politică statornică în urmărirea 
acestui ţel;

Or. en

Amendamentul 69
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea asigurării unui 
nivel mai ridicat de transparenţă şi de acces 
la documente între instituţiile UE pentru a 
dezvolta o cooperare interinstituţională mai 
eficientă;

6. consideră că acordul-cadru revizuit 
privind relaţiile dintre Parlamentul 
European şi Comisie este un progres 
pentru cooperarea Parlamentului cu 
Comisia, dar regretă că acest acord nu a 
fost semnat şi de Consiliu; subliniază 
necesitatea asigurării unui nivel mai ridicat 
de transparenţă şi de acces la documente 
între toate instituţiile UE pentru a dezvolta 
o cooperare interinstituţională mai 
eficientă;

Or. en

Amendamentul 70
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea asigurării unui 
nivel mai ridicat de transparenţă şi de acces 
la documente între instituţiile UE pentru a 
dezvolta o cooperare interinstituţională mai 
eficientă;

6. subliniază necesitatea asigurării unui 
nivel mai ridicat de transparenţă şi de acces 
nerestricţionat la documente între 
instituţiile UE pentru a dezvolta o 
cooperare interinstituţională mai eficientă;

Or. en

Amendamentul 71
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. subliniază necesitatea asigurării unui 6. subliniază necesitatea asigurării unui 
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nivel mai ridicat de transparenţă şi de acces 
la documente între instituţiile UE pentru a 
dezvolta o cooperare interinstituţională
mai eficientă;

nivel mai ridicat de transparenţă şi de acces 
la documente între instituţiile UE pentru a 
dezvolta o cooperare şi o coerenţă 
interinstituţionale mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 72
Peter van Dalen, Charles Tannock

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE;

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE, precum şi 
la încălcările drepturilor omului de către 
companii cu sediul în UE care desfăşoară 
activităţi în ţări terţe;

Or. en

Amendamentul 73
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE;

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE, în special 
în situaţiile în care UE trebuie să îşi ofere 
sprijinul apărătorilor drepturilor omului 
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aflaţi în pericol;

Or. en

Amendamentul 74
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE;

7. pune accentul pe faptul că trebuie 
acordată prioritate îmbunătăţirii capacităţii 
Uniunii Europene de a reacţiona rapid la 
încălcările drepturilor omului comise de 
ţările care nu fac parte din UE prin 
elaborarea unor programe strategice de 
acţiune;

Or. en

Amendamentul 75
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a (nou). recunoaşte faptul că 
organizaţiile neguvernamentale sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea şi succesul 
societăţilor democratice, pentru 
promovarea înţelegerii reciproce şi a 
toleranţei, precum şi pentru iniţierea şi 
sprijinirea unor priorităţi politice concrete 
şi a unor soluţii comune la provocările cu 
care se confruntă dezvoltarea 
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democratică;

Or. en

Amendamentul 76
Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De 
Sarnez, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a (nou). recunoaşte faptul că 
organizaţiile neguvernamentale sunt 
esenţiale pentru dezvoltarea şi succesul 
societăţilor democratice, pentru 
promovarea înţelegerii reciproce şi a 
toleranţei, precum şi pentru iniţierea şi 
sprijinirea unor priorităţi politice concrete 
şi a unor soluţii comune la provocările cu 
care se confruntă dezvoltarea 
democratică;

Or. en

Amendamentul 77
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că este indispensabil ca, ţinând 
cont de importanţa chestiunilor referitoare 
la drepturile omului în situaţii de conflict şi 
post-conflict, mandatul tuturor 
reprezentanţilor speciali ai Uniunii 
Europene să cuprindă, în viitor, în mod 
explicit, promovarea şi garantarea 
respectării drepturilor omului;

8. consideră că posturile de reprezentanţi 
speciali ai UE ar trebui să fie din ce în ce 
mai numeroase, nu să scadă treptat, în 
special pentru a acoperi ţări şi regiuni în 
care UE nu are misiune diplomatică;
consideră că este indispensabil ca, ţinând 
cont de importanţa chestiunilor referitoare 
la drepturile omului în situaţii de conflict şi 
post-conflict, mandatul tuturor 
reprezentanţilor speciali ai Uniunii 
Europene să cuprindă, în viitor, în mod 
explicit, promovarea şi garantarea 
respectării drepturilor omului; subliniază 
că reprezentanţii speciali ai UE sunt 
persoane de contact pe probleme de 
orientări interne şi cunoştinţe de 
specialitate şi propagandă, dar sunt, în 
mod logic, şi interlocutori pentru ţările 
terţe şi alţi actori non-UE;  

Or. en

Amendamentul 78
Ana Gomes, Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. consideră că este indispensabil ca, ţinând 
cont de importanţa chestiunilor referitoare 
la drepturile omului în situaţii de conflict şi 
post-conflict, mandatul tuturor 
reprezentanţilor speciali ai Uniunii 
Europene să cuprindă, în viitor, în mod 
explicit, promovarea şi garantarea 
respectării drepturilor omului;

8. solicită înfiinţarea funcţiei de 
reprezentant special pentru drepturile 
omului, al cărui mandat să acopere 
drepturile civile şi politice, economice, 
sociale şi culturale, precum şi drepturile 
femeilor şi copiilor, dreptul internaţional 
umanitar şi justiţia internaţională;
consideră că este indispensabil ca, ţinând 
cont de importanţa chestiunilor referitoare 
la drepturile omului în situaţii de conflict şi 
post-conflict, mandatul tuturor 
reprezentanţilor speciali ai Uniunii 
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Europene să cuprindă, în viitor, în mod 
explicit, promovarea şi garantarea 
respectării drepturilor omului, democraţiei 
şi statului de drept;

Or. en

Amendamentul 79
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a (nou). consideră că Uniunea îşi poate 
impune influenţa în apărarea, ocrotirea şi 
extinderea drepturilor omului în întreaga 
lume numai dacă oferă un exemplu 
credibil prin propriile sale politicile sale 
interne;

Or. en

Amendamentul 80
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; solicită, de asemenea, 
realizarea unor campanii de informare 
publică având ca scop creşterea 
vizibilităţii UE în acest domeniu;

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; 

Or. en



AM\835119RO.doc 45/254 PE450.657v02-00

RO

Amendamentul 81
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; solicită, de asemenea, 
realizarea unor campanii de informare 
publică având ca scop creşterea vizibilităţii 
UE în acest domeniu;

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; solicită, de asemenea, 
realizarea unor campanii de informare 
publică având ca scop creşterea vizibilităţii 
UE în acest domeniu; subliniază, de 
asemenea, dreptul de control al 
Parlamentului European asupra 
acţiunilor întreprinse de Comisie şi 
Consiliu în domeniul drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 82
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; solicită, de asemenea, 
realizarea unor campanii de informare 
publică având ca scop creşterea vizibilităţii 
UE în acest domeniu;

9. subliniază importanţa raportului anual al 
UE în ceea ce priveşte analiza şi evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor 
omului, mai ales în vederea creşterii 
vizibilităţii chestiunilor legate de drepturile 
omului, în general; solicită, de asemenea, 
realizarea unor campanii de informare 
publică având ca scop creşterea vizibilităţii 
UE în acest domeniu; solicită implicarea 
totală a Parlamentului European în 
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elaborarea secţiunilor din viitoarele 
rapoarte anuale privind activităţile proprii 
ale Parlamentului în domeniul drepturilor 
omului, prin care să se reflecte practica 
unor preşedinţii anterioare;

Or. en

Amendamentul 83
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un număr 
cât mai mare de persoane cu putinţă; 
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează
utilizarea acestuia;

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un număr 
cât mai mare de persoane cu putinţă; 
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară;

Or. en

Amendamentul 84
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 11. solicită Parlamentul European, 
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depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un număr 
cât mai mare de persoane cu putinţă; 
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează 
utilizarea acestuia;

Consiliului şi Comisiei să depună eforturi 
mai mari pentru a difuza rapoartele anuale
ale UE privind drepturile omului şi 
democraţia, precum şi pentru a se asigura 
că acesta este distribuit la un număr cât mai 
mare de persoane cu putinţă; recunoaşte că 
în actuala ediţie au fost realizate 
îmbunătăţiri în materie de prezentare mai 
clară, deşi perioada mai mare acoperită de 
raport îngreunează utilizarea acestuia;

Or. fr

Amendamentul 85
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un 
număr cât mai mare de persoane cu 
putinţă; recunoaşte că în actuala ediţie au 
fost realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează 
utilizarea acestuia;

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta stabileşte legături cu cei 
implicaţi în promovarea drepturilor 
omului şi democraţiei peste tot în lume; 
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează 
utilizarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 86
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 11
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un număr 
cât mai mare de persoane cu putinţă; 
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează 
utilizarea acestuia;

11. solicită Consiliului şi Comisiei să 
depună eforturi mai mari pentru a difuza 
raportul anual al UE privind drepturile 
omului şi democraţia, precum şi pentru a se 
asigura că acesta este distribuit la un număr 
cât mai mare de persoane cu putinţă; 
solicită, de asemenea, campanii de 
informare publică având ca scop creşterea 
vizibilităţii UE în acest domeniu;
recunoaşte că în actuala ediţie au fost 
realizate îmbunătăţiri în materie de 
prezentare mai clară, deşi perioada mai 
mare acoperită de raport îngreunează 
utilizarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 87
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
un volum mai mare de informaţii de mai 
bună calitate pentru evaluarea politicilor şi 
de a se propune idei şi orientări pentru a se 
îmbunătăţi abordarea generală, a se 
minimiza contradicţiile şi a se adapta 
priorităţile politicilor în funcţie de fiecare 
ţară, în vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE;

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
de către Consiliu, Comisie şi delegaţiile şi 
ambasadele UE în teritoriu un volum mai 
mare de informaţii de mai bună calitate 
pentru evaluarea politicilor şi de a se 
propune idei şi orientări pentru a se 
îmbunătăţi abordarea generală, a se 
minimiza contradicţiile şi a se adapta 
priorităţile politicilor în funcţie de fiecare 
ţară, în vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE;

Or. en
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Amendamentul 88
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
un volum mai mare de informaţii de mai 
bună calitate pentru evaluarea politicilor şi 
de a se propune idei şi orientări pentru a se 
îmbunătăţi abordarea generală, a se 
minimiza contradicţiile şi a se adapta 
priorităţile politicilor în funcţie de fiecare 
ţară, în vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE;

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
un volum mai mare de informaţii de mai 
bună calitate pentru evaluarea politicilor şi 
de a se defini şi a se propune idei şi 
orientări specifice pentru a se îmbunătăţi 
abordarea generală, a se minimiza 
contradicţiile şi a se adapta priorităţile 
politicilor în funcţie de fiecare ţară, în 
vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE;

Or. en

Amendamentul 89
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
un volum mai mare de informaţii de mai 
bună calitate pentru evaluarea politicilor şi 
de a se propune idei şi orientări pentru a se 
îmbunătăţi abordarea generală, a se 
minimiza contradicţiile şi a se adapta 
priorităţile politicilor în funcţie de fiecare 
ţară, în vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE;

12. îşi reiterează solicitarea de a se furniza 
un volum mai mare de informaţii de mai 
bună calitate pentru evaluarea politicilor şi 
de a se propune idei şi orientări pentru a se 
îmbunătăţi abordarea generală, a se 
minimiza contradicţiile şi a se adapta 
priorităţile politicilor în funcţie de fiecare 
ţară, în vederea adoptării strategiilor de ţară 
privind drepturile omului, astfel cum se 
prevede în programul SEAE; consideră că 
transparenţa trebuie să fie în centrul 
acţiunilor UE, iar acest subiect să fie mai 
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des introdus în agendele şi documentele 
în care se discută în mod specific cu ţări 
terţe chestiuni legate de drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 90
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. îşi reiterează solicitarea de a se efectua 
o evaluare periodică a utilizării şi 
rezultatelor politicilor, instrumentelor şi
iniţiativelor Uniunii Europene în domeniul 
drepturilor omului în ţările care nu sunt 
membre UE şi de a se comunica rezultatele 
acesteia Parlamentului; invită Consiliul şi 
Comisia să elaboreze indici şi standarde 
specifice cuantificabile pentru evaluarea 
eficienţei acestor politici;

13. îşi reiterează solicitarea de a se efectua 
o evaluare periodică a utilizării şi 
rezultatelor politicilor, instrumentelor,
iniţiativelor şi dialogurilor Uniunii 
Europene în domeniul drepturilor omului 
în ţările care nu sunt membre UE şi de a se 
comunica integral rezultatele acesteia 
Parlamentului; invită Consiliul şi Comisia 
să elaboreze indici şi standarde specifice 
cuantificabile pentru evaluarea eficienţei 
acestor politici;

Or. en

Amendamentul 91
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a (nou). solicită Comisiei să analizeze 
în sfârşit, fără întârziere, consecinţele 
Raportului din 2007 privind drepturile 
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omului, prin intermediul iniţiativelor şi 
angajamentelor financiare necesare, 
raport în care Parlamentul a considerat  
că „non-violenţa constituie mijlocul cel 
mai potrivit exercitarea deplină, 
afirmarea, promovarea şi respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului”, 
considerând că „difuzarea acestui concept 
de non-violenţă trebuie să constituie un 
obiectiv prioritar al politicii UE de 
promovare a drepturilor omului şi a 
democraţiei” . 

Or. en

Amendamentul 92
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. subliniază viitoarea aderare a UE la 
Convenţia europeană a drepturilor omului 
ca pe o ocazie de a-şi confirma 
angajamentul în materie de protecţie a 
drepturilor omului în cadrul frontierelor 
sale şi în afara acestora; îndeamnă statele 
membre ale UE să sprijine acest lucru şi 
să implice cetăţenii UE în această 
acţiune;

14. subliniază viitoarea aderare a UE la 
Convenţia europeană a drepturilor omului 
ca pe o ocazie de a-şi confirma 
angajamentul în materie de protecţie a 
drepturilor omului în cadrul frontierelor 
sale şi în afara acestora; 

Or. en

Amendamentul 93
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 14
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. subliniază viitoarea aderare a UE la 
Convenţia europeană a drepturilor omului 
ca pe o ocazie de a-şi confirma 
angajamentul în materie de protecţie a 
drepturilor omului în cadrul frontierelor 
sale şi în afara acestora; îndeamnă statele 
membre ale UE să sprijine acest lucru şi să 
implice cetăţenii UE în această acţiune;

14. subliniază viitoarea aderare a UE la 
Convenţia europeană a drepturilor omului 
ca pe o ocazie de a-şi confirma 
angajamentul în materie de protecţie a 
drepturilor omului în cadrul frontierelor 
sale şi în afara acestora; îndeamnă statele 
membre să sprijine acest lucru;

Or. de

Amendamentul 94
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a (nou). îndeamnă Comisia şi Consiliul 
să promoveze intensiv Convenţia 
europeană a drepturilor omului, în 
interiorul şi în afara Uniunii, de 
asemenea cu scopul de a educa publicul 
cu privire la jurisdicţia Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, care poate judeca şi 
acorda despăgubiri pentru încălcările 
drepturilor omului suferite de cetăţeni 
într-un stat membru sau pentru 
încălcările comise de un stat membru al 
Consiliului Europei;

Or. en

Amendamentul 95
Heidi Hautala, Marietje Schaake

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

14a (nou). invită Consiliul Afaceri 
Externe să adopte concluzii înainte de 
reuniunile Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului şi ale Adunării 
Generale a ONU, concluzii în care să se 
menţioneze priorităţile UE; 

Or. en

Amendamentul 96
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14b (nou). solicită Înaltului Reprezentant 
să garanteze că SEAE va fi bine integrat 
şi coordonat cu alte organisme 
internaţionale, organizaţii regionale şi cu 
activitatea acestora de promovare a 
drepturilor omului; solicită Înaltului 
Reprezentant să se asigure că 
recomandările, preocupările şi priorităţile 
exprimate în cadrul şi de către sistemul 
ONU, Consiliul Europei, OSCE şi alte 
instituţii internaţionale vor fi pe deplin şi 
sistematic integrate în toate ariile politice 
ale UE şi în special în domeniul 
drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 97
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. invită statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice (PIDCP) şi 
protocoalele pertinente pentru UE şi 
statele sale membre în legătură cu 
obiectivele şi principiile Uniunii, 
Declaraţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile populaţiilor indigene 
din 13 septembrie 2007, Declaraţia 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii 
privind principiile şi drepturile 
fundamentale la locul de muncă din 1998, 
Convenţia internaţională privind protecţia 
drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a 
membrilor familiilor acestora din 1990, 
Convenţia internaţională privind protecţia 
tuturor persoanelor împotriva dispariţiei 
forţate şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi; insistă asupra faptului că 
Protocolul facultativ la Convenţie trebuie 
considerat ca reprezentând o parte 
integrantă a acesteia şi solicită aderarea 
simultană la acesta din urmă (Convenţie şi 
la Protocol);

Or. fr
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Amendamentul 98
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate, Convenţia-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecţia 
minorităţilor naţionale, Carta europeană 
a limbilor regionale sau minoritare, 
protocolul facultativ la Pactul 
internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale şi 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi; insistă asupra faptului că 
Protocolul facultativ la Convenţie trebuie 
considerat ca reprezentând o parte 
integrantă a acesteia şi solicită aderarea 
simultană la acesta din urmă (Convenţie şi 
la Protocol);

Or. en

Amendamentul 99
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate, Convenţia-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecţia 
minorităţilor naţionale şi Carta 
europeană a limbilor regionale sau 
minoritare, precum şi Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 
insistă asupra faptului că Protocolul 
facultativ la Convenţie trebuie considerat 
ca reprezentând o parte integrantă a 
acesteia şi solicită aderarea simultană la 
acesta din urmă (Convenţie şi la Protocol);

Or. en

Amendamentul 100
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
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protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate, protocoalele facultative 
la Convenţia cu privire la drepturile 
copilului şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

Or. en

Amendamentul 101
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate, protocoalele facultative 
la Convenţia cu privire la drepturile 
copilului şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
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solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

Or. en

Amendamentul 102
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, protocolul facultativ la Pactul 
internaţional cu privire la drepturile 
economice, sociale şi culturale, Convenţia 
internaţională privind protecţia tuturor 
persoanelor împotriva dispariţiei forţate şi 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi; insistă asupra faptului că 
Protocolul facultativ la Convenţie trebuie 
considerat ca reprezentând o parte 
integrantă a acesteia şi solicită aderarea 
simultană la acesta din urmă (Convenţie şi 
la Protocol);

Or. en



AM\835119RO.doc 59/254 PE450.657v02-00

RO

Amendamentul 103
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. îndeamnă statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate şi Convenţia Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilităţi; insistă asupra 
faptului că Protocolul facultativ la 
Convenţie trebuie considerat ca 
reprezentând o parte integrantă a acesteia şi 
solicită aderarea simultană la acesta din 
urmă (Convenţie şi la Protocol);

15. invită statele membre ale UE să 
semneze şi să ratifice toate convenţiile 
fundamentale şi protocoalele facultative 
anexate acestora ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi Consiliului Europei din 
domeniul drepturilor omului, în special să 
ratifice Convenţia internaţională privind 
protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenţia internaţională privind 
protecţia tuturor persoanelor împotriva 
dispariţiei forţate, protocolul adiţional la 
Pactul internaţional privind drepturile 
economice, sociale şi culturale şi 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi; insistă asupra faptului că 
Protocolul facultativ la Convenţie trebuie 
considerat ca reprezentând o parte 
integrantă a acesteia şi solicită aderarea 
simultană la acesta din urmă (Convenţie şi 
la Protocol);

Or. fr

Amendamentul 104
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a (nou). solicită Uniunii ca, în temeiul 
drepturilor sociale incluse în Carta 
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drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene şi în Carta comunitară a 
drepturilor sociale fundamentale ale 
lucrătorilor, să adere la Carta socială din 
1961 şi la Cartea socială revizuită; solicită 
participarea Comisiei, în calitate de 
observator, în special la lucrările 
Comisarului pentru drepturile omului, ale 
Comitetului european al drepturilor 
sociale (CEDS) şi ale Comitetului 
guvernamental al Cartei sociale;

Or. fr

Amendamentul 105
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a (nou). ia act de raportul Amnesty 
International pe 2010 în care se relevă cel 
de-al doilea proces pe rol împotriva 
fostului director al companiei  YUKOS 
Oil,  Mihail Hodorkovski, şi a asociatului 
acestuia, Platon Lebedev, ca proces 
reprezentativ pentru procesele nedrepte 
care au loc în Rusia; solicită Federaţiei 
Ruse să garanteze respectarea normelor 
fundamentale privind procese corecte şi 
drepturile omului în acţiunile de acuzare 
a acestor persoane şi a tuturor celorlalţi 
inculpaţi din sistemul judiciar al ţării;

Or. en
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Amendamentul 106
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b (nou). îndeamnă autorităţile judiciare 
ruse să grăbească investigaţiile cu privire 
la moartea lui Serghei Magnitski; solicită 
o interdicţie de intrare în UE a celor 60 de 
funcţionari ruşi implicaţi în acest caz şi 
solicită agenţiilor UE de aplicare a legii 
să coopereze în vederea îngheţării 
conturilor bancare şi a altor active ale 
funcţionarilor ruşi în cauză în toate ţările 
membre UE;

Or. en

Amendamentul 107
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a (nou). subliniază că definiţiile 
drepturilor omului adoptate de 
comunitatea internaţională de la sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial s-au 
dovedit suficient de flexibile pentru a 
include noi progrese umane, dar 
subliniază nevoia de a codifica noi 
drepturi pentru a răspunde la noi 
ameninţări la adresa libertăţii, cum ar fi 
cele legate de libertatea ştiinţei, libertatea 
conştiinţei şi cunoaşterii, a identităţii sau 
orientării sexuale şi toate drepturile 
privind domeniu digital, începând cu 
accesul universal la internet;
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Or. en

Amendamentul 108
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sarah 
Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b (nou). subliniază importanţa 
consolidării raţionalizării şi, dacă este 
posibil, a coordonării organismelor 
internaţionale cu jurisdicţie în chestiuni 
de drepturile omului şi a procedurilor 
acestora, cu scopul de a promova 
întotdeauna în mod eficient şi de a ocroti 
drepturile fundamentale stipulate în 
documentele internaţionale de profil;

Or. en

Amendamentul 109
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi 
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi adoptare a legislaţiei necesare de 
punere în aplicare la nivel naţional, în 
temeiul Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 

16. invită Consiliul şi Comisia să 
revizuiască Poziţia comună a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi Planul de 
acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; 
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statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110;

Or. en

Amendamentul 110
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi 
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi adoptare a legislaţiei necesare de 
punere în aplicare la nivel naţional, în 
temeiul Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 
statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110;

16. îşi reafirmă sprijinul puternic faţă de 
Curtea Penală Internaţională (CPI) şi 
faţă de obiectivul primordial al acesteia, 
acela de a lupta împotriva impunităţii 
pentru fapte de genocid, crime de război şi 
crime împotriva umanităţii; subliniază 
faptul că Statutul de la Roma a fost 
ratificat de către toate statele membre ale 
UE, ca o componentă esenţială a 
principiilor şi valorilor democratice ale 
Uniunii, şi solicită, prin urmare, statelor 
membre să respecte pe deplin acest statut 
ca parte a acquis-ului UE; subliniază 
importanţa principiului universalităţii şi 
solicită SEAE, statelor membre şi 
Comisiei să îşi continue eforturile 
susţinute de promovare a ratificării 
universale a Statutului de la Roma şi 
adoptare a legislaţiei necesare de punere în 
aplicare la nivel naţional, în temeiul 
Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; solicită ca aceste eforturi 
să fie extinse şi în direcţia Acordului 
privind privilegiile şi imunităţile CPI 
(APIC), instrument operaţional important 
al Curţii; solicită în continuare statelor 
membre ale UE să revizuiască şi să 
actualizeze poziţia comună şi planul de 
acţiune privind CPI în lumina 
progreselor, provocărilor şi nevoilor 
actuale ale Curţii, precum şi să demareze 
discuţii privind posibila adoptare a 
orientărilor UE privind justiţia 
internaţională/CPI; salută faptul că, în 
urma ratificării Statutului de la Roma de 
către Bangladesh, Seychelles şi Santa 
Lucia în martie, respectiv august 2010, 
numărul total al statelor semnatare a ajuns, 
în decembrie 2009, la 110;
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Or. en

Amendamentul 111
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi adoptare a legislaţiei necesare de 
punere în aplicare la nivel naţional, în 
temeiul Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 
statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110;

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi 
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi a Acordului privind privilegiile şi 
imunităţile Curţii Penale Internaţionale şi 
de adoptare a legislaţiei necesare de punere 
în aplicare la nivel naţional, în temeiul 
Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 
statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110; solicită tuturor statelor 
membre ale UE care nu au realizat încă 
acest lucru să adopte de urgenţă legislaţia 
CPI de punere în aplicare care se referă 
la crime grave şi la cooperarea cu CPI; 

Or. en
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Amendamentul 112
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi 
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi adoptare a legislaţiei necesare de 
punere în aplicare la nivel naţional, în 
temeiul Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 
statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110;

16. invită Consiliul şi Comisia să îşi 
continue eforturile de promovare a 
ratificării universale a Statutului de la 
Roma şi adoptare a legislaţiei necesare de 
punere în aplicare la nivel naţional, în 
temeiul Poziţiei comune a Consiliului 
2003/444/PESC din 16 iunie 2003 privind 
Curtea Penală Internaţională şi cu Planul 
de acţiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acţiunilor prevăzute de 
poziţia comună; salută faptul că, în urma 
ratificării Statutului de la Roma de către 
Republica Cehă şi Chile în perioada 
acoperită de raport, numărul total al 
statelor semnatare a ajuns, în decembrie 
2009, la 110; solicită instituţiilor UE şi 
statelor membre să facă apel la Statele 
Unite ale Americii pentru ca această ţară 
să ratifice Statutul de la Roma;

Or. en

Amendamentul 113
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a (nou). solicită Consiliului şi Comisiei 
ca, în cadrul revizuirii propuse 
menţionate anterior a Poziţiei comune a 
Consiliului 2003/444/PESC din 16 iunie 
2003 şi a Planului de acţiune din 2004, să 
consolideze asistenţa eficientă acordată de 
UE Curţii Penale Internaţionale, 
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deoarece mandatele de arestare şi 
procesele de la Curtea Penală 
Internaţională devin din ce în ce mai 
numeroase;

Or. en

Amendamentul 114
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b (nou). solicită Consiliului şi Comisiei 
să garanteze că întreg personalul din 
cadrul Consiliului şi Comisiei va 
beneficia de formare adecvată în materie 
de jurisdicţie internaţională pe probleme 
penale;

Or. en

Amendamentul 115
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c (nou). solicită Consiliului şi Comisiei 
să garanteze că justiţia va fi un element 
integrant al tuturor negocierilor de pace; 
solicită Consiliului şi Comisiei să 
înfiinţeze un punct de contact al UE cu 
CPI;
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Or. en

Amendamentul 116
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 16d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16d (nou). solicită Consiliului să 
garanteze exercitarea eficientă a 
jurisdicţiei universale în ceea ce priveşte 
crimele de genocid, crimele împotriva 
umanităţii şi crimele de război, în 
conformitate cu principiul 
complementarităţii inclus în Tratatul de la 
Roma; 

Or. en

Amendamentul 117
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită preşedinţiilor UE să sublinieze 
importanţa cooperării cu Curtea Penală 
Internaţională (CPI) cu ocazia tuturor 
summiturilor UE şi a dialogurilor cu ţările 
care nu sunt membre UE; îndeamnă toate 
statele membre ale UE să-şi intensifice 
cooperarea cu Curtea şi să încheie 
acorduri bilaterale privind executarea 
sentinţelor, precum şi acorduri privind 
protecţia martorilor şi a victimelor; 
salută, de asemenea, Acordul de 
cooperare şi asistenţă, încheiat între CPI 
şi Uniunea Europeană şi, în temeiul 
acestuia, invită Uniunea Europeană şi 
statele membre să ofere Curţii orice 
asistenţă necesară; ia act, cu îngrijorare, 
de neexecutarea mandatului de arestare 
al CPI pe numele preşedintelui sudanez 
al-Bashir;

17. încurajează SEAE, Comisia şi statele 
membre ale UE să sprijine ratificarea 
universală, adoptarea legislaţiei de punere 
în aplicare, punerea în aplicare a 
hotărârilor CPI şi cooperarea cu CPI în 
cadrul negocierilor pentru extinderea UE 
şi al proceselor de aderare, precum şi cu 
ocazia tuturor summiturilor UE şi a 
dialogurilor cu ţările care nu sunt membre 
UE, inclusiv cu SUA, China, Rusia, 
Uniunea Africană şi Israel;  solicită 
SEAE să urmărească în mod sistematic 
includerea unei clauze privind CPI în 
acordurile cu ţările terţe; solicită Înaltului 
Reprezentant să garanteze că în toate 
priorităţile de politică externă ale UE se 
ţine seama de CPI  şi că aceasta este 
inclusă în cadrul mandatului 
reprezentanţilor speciali ai UE, după caz; 
în plus, solicită Înaltului Reprezentant să 
garanteze că personalul SEAE, atât de la 
centru, cât şi din delegaţiile UE, este 
instruit în mod regulat cu privire la CPI; 
solicită Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru politică externă şi securitate, 
Catherine Ashton, să numească un trimis 
special pe probleme de justiţie 
internaţională, al cărui mandat să fie 
promovarea, includerea şi reprezentarea 
angajamentului UE în lupta împotriva 
impunităţii şi faţă de CPI în politicile 
externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 118
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. solicită preşedinţiilor UE să sublinieze 
importanţa cooperării cu Curtea Penală 
Internaţională (CPI) cu ocazia tuturor 
summiturilor UE şi a dialogurilor cu ţările 
care nu sunt membre UE; îndeamnă toate 
statele membre ale UE să-şi intensifice 
cooperarea cu Curtea şi să încheie acorduri 
bilaterale privind executarea sentinţelor, 
precum şi acorduri privind protecţia 
martorilor şi a victimelor; salută, de 
asemenea, Acordul de cooperare şi 
asistenţă, încheiat între CPI şi Uniunea 
Europeană şi, în temeiul acestuia, invită 
Uniunea Europeană şi statele membre să 
ofere Curţii orice asistenţă necesară; ia act, 
cu îngrijorare, de neexecutarea mandatului 
de arestare al CPI pe numele preşedintelui 
sudanez al-Bashir;

17. solicită preşedinţiilor UE să sublinieze 
importanţa cooperării cu Curtea Penală 
Internaţională (CPI) cu ocazia tuturor 
summiturilor UE şi a dialogurilor cu ţările 
care nu sunt membre UE; îndeamnă toate 
statele membre ale UE să-şi intensifice 
cooperarea cu Curtea şi să încheie acorduri 
bilaterale privind executarea sentinţelor, 
precum şi acorduri privind protecţia 
martorilor şi a victimelor; salută, de 
asemenea, Acordul de cooperare şi 
asistenţă, încheiat între CPI şi Uniunea 
Europeană şi, în temeiul acestuia, invită 
Uniunea Europeană şi statele membre să 
ofere Curţii orice asistenţă necesară; ia act, 
cu îngrijorare, de neexecutarea mandatului 
de arestare al CPI pe numele preşedintelui 
sudanez al-Bashir; continuarea căutării 
unor inculpaţi cunoscuţi din Croaţia, 
rolul pe care UE şi CPI l-ar putea juca în 
cercetările privind posibilele crime de 
război din Sri Lanka şi din Republica 
Democratică Congo; 

Or. en

Amendamentul 119
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a (nou). remarcă faptul că prima 
conferinţă pentru revizuirea Statutului de 
la Roma, care a avut loc la Kampala în 
Uganda, între 31 mai şi 11 iunie 2010, a 
reprezentat un eveniment important atât 
pentru ţările părţi, cât şi pentru ţările 
nesemnatare, pentru societatea civilă şi 
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alte părţi interesate, care şi-au reafirmat 
cu tărie angajamentul faţă de justiţie şi 
responsabilitatea celor vinovaţi şi a 
reprezentat un pas crucial pentru 
continuarea progresului Curţii, graţie 
discuţiilor substanţiale privind 
provocările-cheie actuale cu care se 
confruntă acest organism;  remarcă 
adoptarea unor amendamente importante 
la Statutul de la Roma, printre care 
includerea unei definiţii a condiţiilor 
juridice pentru încadrarea infracţiunii de 
agresiune; salută faptul că, la conferinţa 
pentru revizuirea Statutului de la Roma, 
UE şi unele state membre ale UE au luat 
angajamente şi le încurajează să pună în 
aplicare aceste angajamente şi, în acest 
sens, să sublinieze acţiuni practice şi să îşi 
reînnoiască angajamentele în viitor;

Or. en

Amendamentul 120
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17b (nou). remarcă importanţa foarte 
mare a cooperării dintre statele părţi, 
statele semnatare şi Curtea Penală 
Internaţională, în conformitate cu 
articolul 86 din Statutul de la Roma, 
pentru eficienţa şi succesul sistemului 
judiciar internaţional, în special în ceea 
ce priveşte capacitatea de aplicare a legii 
şi activităţile eficienţe şi independente ale 
Curţii;   reaminteşte în continuare 
acordul de cooperare şi asistenţă dintre 
CPI şi UE şi, având în vedere acest acord, 
solicită Uniunii Europene şi statelor sale 
membre să pună la dispoziţia Curţii 
întreaga asistenţă necesară, inclusiv 
sprijin de specialitate pentru procesele 
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aflate pe rol şi în special pentru punerea 
în aplicare a mandatelor de arest 
neexecutate; îndeamnă toate statele 
membre să adopte legislaţie naţională 
privind cooperarea, în conformitate cu 
partea a noua a Statutului de la Roma, în 
cazul în care nu au adoptat încă o astfel 
de legislaţie, şi să încheie acorduri ad-hoc 
cu Curtea privind aplicarea deciziilor 
Curţii şi protejarea şi relocarea victimelor 
şi a martorilor; solicită statelor membre 
ale UE să includă cooperarea ca un 
aspect de sine stătător pe ordinea de zi a 
Adunării Statelor Părţi (ASP) ale CPI, 
pentru a garanta că cele mai bune practici 
sunt partajate, cazurile de necooperare 
sunt discutate şi că se iau măsurile 
adecvate de către ASP;

Or. en

Amendamentul 121
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17c (nou). salută executarea de către 
Belgia a mandatului de arestare emis de 
Camera preliminară III a CPI pe numele 
lui Jean Pierre Bemba la 3 iulie 2008; şi 
arestarea liderului rebel ruandez Callixte 
Mbarushimana de către autorităţile 
franceze la 11 octombrie 2010 în baza 
unui mandat de arestare emis de Camera 
preliminară I a CPI pentru crime de 
război şi crime împotriva umanităţii 
comise în Republica Democratică Congo;  
cu toate acestea, remarcă cu mare 
îngrijorare că opt mandate de arestare 
emise de CPI, inclusiv cele împotriva a 
patru lideri principali din gruparea 
Armata Rezistenţei Domnului din 
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Uganda, împotriva lui Bosco Ntaganda 
din Republica Democratică Congo, 
precum şi împotriva lui Ahmad Harun, 
Ali Kushayb şi a preşedintelui sudanez 
Omar Hassan Ahmad Al-Bashir din 
Sudan nu au fost încă executate; 
deplânge refuzul insistent al Sudanului de 
a aresta şi de a transfera suspecţii la CPI, 
încălcând astfel în mod repetat obligaţiile 
ce îi revin în temeiul Rezoluţiei 1593 
(2005) a Consiliului de Securitate al 
ONU; constată că la 26 mai 2010, 
Camera preliminară I a CPI a informat 
Consiliul de Securitate al ONU privind 
lipsa de cooperare a Republicii Sudan în 
cazurile Harun şi Kushayb; îşi exprimă 
profunda îngrijorare că două state 
semnatare ale Statutului de la Roma, 
Chad şi Kenya, au invitat recent şi au 
primit pe teritoriul lor pe preşedintele 
Omar al-Bashir, în ciuda obligaţiei ce le 
revine în temeiul Statutului de la Roma de 
a aresta această persoană şi deplânge 
neexecutarea mandatului de arestare 
aferent; solicită din nou statelor membre 
ale UE să reacţioneze la încălcarea de 
către statele părţi a obligaţiei de a coopera 
cu Curtea, precum şi la cazurile de 
necooperare constatate de CPI; 

Or. en

Amendamentul 122
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 17c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17c (nou). salută executarea de către 
Belgia a mandatului de arestare emis de 
Camera preliminară III a CPI pe numele 
lui Jean Pierre Bemba la 3 iulie 2008; cu 
toate acestea, remarcă cu mare 
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îngrijorare că opt mandate de arestare 
emise de CPI, inclusiv cele împotriva a 
patru lideri principali din gruparea 
Armata Rezistenţei Domnului din 
Uganda, împotriva lui Bosco Ntaganda 
din Republica Democratică Congo, 
precum şi împotriva lui Ahmad Harun, 
Ali Kushayb şi a preşedintelui sudanez 
Omar Hassan Ahmad Al-Bashir din 
Sudan nu au fost încă executate; 
deplânge refuzul insistent al Sudanului de 
a aresta şi de a transfera suspecţii la CPI, 
încălcând astfel în mod repetat obligaţiile 
ce îi revin în temeiul Rezoluţiei 1593 
(2005) a Consiliului de Securitate al 
ONU; constată că la 26 mai 2010, 
Camera preliminară I a CPI a informat 
Consiliul de Securitate al ONU privind 
lipsa de cooperare a Republicii Sudan în 
cazurile Harun şi Kushayb; îşi exprimă 
profunda îngrijorare că două state 
semnatare ale Statutului de la Roma, 
Chad şi Kenya, au invitat recent şi au 
primit pe teritoriul lor pe preşedintele 
Omar al-Bashir, în ciuda obligaţiei ce le 
revine în temeiul Statutului de la Roma de 
a aresta această persoană şi deplânge 
neexecutarea mandatului de arestare 
aferent; solicită din nou statelor membre 
ale UE să reacţioneze la încălcarea de 
către statele părţi a obligaţiei de a coopera 
cu Curtea, precum şi la cazurile de 
necooperare constatate de CPI; îşi 
exprimă sprijinul faţă de cerinţa Curţii de 
a deschide un birou de legătură cu 
Uniunea Africană la Addis Abeba;

Or. en

Amendamentul 123
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17d (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17d (nou). îşi exprimă sprijinul faţă de 
cerinţa Curţii de a deschide un birou de 
legătură cu Uniunea Africană la Addis 
Abeba;

Or. en

Amendamentul 124
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17d (nou). salută începerea la 26 ianuarie 
2009 a primului proces care a avut loc 
vreodată la CPI împotriva lui Thomas 
Lubanga din Republica Democratică 
Congo (RDC) şi a celui de-al doilea 
proces împotriva dictatorilor militari 
congolezi Germain Katanga şi Matthieu 
Ngudjolo Chui la 24 noiembrie 2009; 
remarcă faptul că acestea sunt primele 
procese din istoria dreptului penal 
internaţional la care victimele faptelor au 
participat activ la proceduri; salută 
demararea unei anchete privind crimele 
împotriva umanităţii care se pare că a fost 
comise în Kenya în timpul violenţelor 
postelectorale din 2007-2008; în acest 
context, solicită insistent CPI să-şi 
intensifice eforturile de comunicare, 
pentru a angaja comunităţile într-un 
proces de interacţiune constructivă cu 
CPI, prin care populaţia să fie ajutată să 
înţeleagă şi să susţină mandatul CPI, 
aşteptările acesteia să fie luate în 
considerare, iar comunităţilor respective 
să li se dea posibilitatea de a urmări şi 
înţelege procesul penal internaţional; 
salută faptul că Biroul Procurorului CPI 
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a anunţat public că analizează informaţii 
şi examinează presupuse crime comise în 
mai multe ţări din lume pentru a stabili 
dacă este necesar să se deschidă alte 
investigaţii, inclusiv în Afganistan, 
Columbia, Coasta de Fildeş, Georgia, 
Guineea şi Palestina; 

Or. en

Amendamentul 125
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17e (nou). salută raportul Misiunii de 
anchetă internaţionale independente 
privind conflictul din Georgia (IIFFMCG 
– CEIIG) (aşa-numitul “Raport 
Tagliavini”), emis la 30 septembrie 2009 
şi susţine principalele sale observaţii şi 
concluzii în temeiul dreptului 
internaţional umanitar şi al legislaţiei în 
materie de drepturile omului, în special 
necesitatea de a garanta responsabilitatea 
celor vinovaţi şi despăgubirea victimelor 
pentru toate încălcările comise în august 
2008 şi aşteaptă ca informaţiile detaliate 
privind contextul faptelor prezentate în 
raport să poată fi folosite în procedurile 
judiciare desfăşurate la nivel naţional şi 
internaţional pentru a garanta că cei 
vinovaţi pentru crimele comise în timpul 
conflictului dintre Rusia şi Georgia din 
august 2008 vor fi în cele din urmă 
pedepsiţi;

Or. en
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Amendamentul 126
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17f (nou). subliniază că eficacitatea 
principiului complementarităţii CPI 
rezidă în datoria esenţială a statelor părţi 
de a investiga şi urmări crimele de război, 
de genocid şi crime împotriva umanităţii; 
îndeamnă statele membre să îşi reafirme 
angajamentul faţă de acest principiu, 
introducând prevederile Statutului de la 
Roma în legislaţia lor naţională şi punând 
la dispoziţia sistemelor lor judiciare 
instrumentele necesare de investigare şi 
urmărire a crimelor internaţionale grave; 
solicită în continuare UE şi statelor sale 
membre să sprijine capacitatea şi dorinţa 
politică a statelor terţe- în special ţările în 
care este implicată CPI şi ţările care fac 
obiectul unei analize preliminare din 
partea acesteia să desfăşoare acţiuni 
naţionale pentru fapte de genocid, crime 
de război şi crime împotriva umanităţii;  
în acest cadru, solicită Uniunii Europene 
şi statelor membre să sprijine procesele de 
reformă şi eforturile naţionale de 
consolidare a capacităţilor unui sistem 
judiciar independent, a sectorului care se 
ocupă de aplicarea legii şi a sistemului de 
penitenciare în toate ţările afectate direct 
de presupusa comitere a unor crime 
internaţionale grave;

Or. en

Amendamentul 127
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17g (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17g (nou). salută angajamentul reînnoit 
al SUA faţă de activitatea CPI, ilustrat nu 
în ultimul rând prin participarea în 
calitate de observator la cea de-a opta 
reuniune a Adunării Statelor Părţi (ASP) 
de la Haga din noiembrie 2009, precum şi 
la prima conferinţă pentru revizuirea 
Statutului de la Roma din iunie 2010; 
remarcă cu satisfacţie primele afirmaţii 
promiţătoare şi promisiunile de cooperare 
cu CPI efectuate de administraţia 
americană la prima conferinţă de 
revizuire a Statutului de la Roma; solicită 
SUA să îşi continue angajamentele faţă 
de CPI, în special prin cooperarea deplină 
în situaţii care fac obiectul unei anchete 
sau al unei analize preliminare din partea 
CPI şi prin finalizarea unei politici ample 
privind relaţia acestei ţări cu CPI;

Or. en

Amendamentul 128
Laima Liucija Andrikienė, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 17h (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17h (nou). încurajează statele participante 
la următoarea reuniune a Adunării 
Parlamentare Paritare ACP-UE să 
discute problema combaterii impunităţii 
în cadrul cooperării internaţionale pentru
dezvoltare şi în cadrul dialogului politic 
relevant adoptat în mai multe rezoluţii şi 
în articolul 11.6 din Acordul de la 
Cotonou revizuit, pentru a introduce lupta 
împotriva impunităţii şi consolidarea 
statului de drept în cadrul programelor şi 
acţiunilor existente în materie de 
cooperare pentru dezvoltare;  regretă 
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decizia adoptată de Uniunea Africană la 
summitul de la Kampala din iulie 2010 
prin care statele membre ale UA au fost 
îndemnate să nu coopereze cu CPI în 
cazul arestării şi predării preşedintelui 
sudanez al-Bashir şi remarcă faptul că 
această atitudine contravine obligaţiilor 
statelor africane semnatare ale Statutului 
CPI de cooperare cu Curtea; cere UE şi 
statelor sale membre să continue dialogul 
cu Uniunea Africană pe marginea acestor 
chestiuni şi să sprijine statele africane 
părţi pentru ca acestea să continue să îşi 
respecte obligaţiile ce le revin conform 
Statutului de la Roma;

Or. en

Amendamentul 129
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a (nou). invită Consiliul şi Comisia să 
continue să încurajeze şi să susţină 
guvernul senegalez în eforturile sale în 
vederea pregătirii unui proces imediat şi 
corect pentru lui Hissène Habré, pentru a 
răspunde la acuzaţiile privind încălcările 
în masă ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 130
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a (nou). subliniază nevoia consolidării 
sistemului judiciar penal internaţional în 
general şi, în această privinţă, remarcă cu 
îngrijorare faptul că Ratko Mladić şi 
Goran Hadžić nu au fost arestaţi şi nu au 
fost aduşi în faţa Tribunalului Penal 
Internaţional pentru fosta Iugoslavie;  
invită, în această privinţă, autorităţile 
sârbe să asigure cooperarea deplină cu 
TPII, ceea ce ar contribui la arestarea şi 
transferul tuturor celorlalţi inculpaţi, 
pentru a deschide calea către ratificarea 
unui acord de stabilitate şi asociere; 
remarcă necesitatea unui sprijin 
permanent, inclusiv a unui sprijin 
financiar, destinat Curţii Speciale pentru 
Sierra Leone, în vederea finalizării 
proceselor pe rol, inclusiv a tuturor 
proceselor cu recurs; remarcă, de 
asemenea, progresul de cooperare 
multilaterală în vederea furnizării de 
cunoştinţe de specialitate şi de asistenţă, 
în situaţiile în care identificarea, 
colectarea şi păstrarea informaţiilor ar 
contribui la o gamă largă de acţiuni 
judiciare internaţionale şi tranzitorii, în 
special prin intermediul mecanismului 
judiciar de reacţie rapidă (JRR), la care 
participă peste jumătate dintre statele 
membre şi încurajează acordarea unui 
mai mare sprijin permanent pentru JRR;

Or. en

Amendamentul 131
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. salută realizările UE în cadrul 18. salută eforturile UE în cadrul 
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Comitetului III al Adunării generale a 
ONU (privind chestiunile sociale, 
umanitare şi culturale) cu privire la 
numeroase rezoluţii, în special cea privind 
solicitarea adoptării unui moratoriu asupra 
aplicării pedepsei capitale, care a fost 
sprijinită de mai multe ţări, cele referitoare 
la drepturile copilului, la intoleranţa 
religioasă şi la situaţia în domeniul 
drepturilor omului în Myanmar/Birmania şi 
în Republica Populară Democrată 
Coreeană (RPDC);

Comitetului III al Adunării generale a 
ONU (privind chestiunile sociale, 
umanitare şi culturale) cu privire la 
numeroase rezoluţii, în special cea privind 
solicitarea adoptării unui moratoriu asupra 
aplicării pedepsei capitale, care a fost 
sprijinită de mai multe ţări, cele referitoare 
la drepturile copilului, la intoleranţa 
religioasă şi la situaţia în domeniul 
drepturilor omului în Myanmar/Birmania şi 
în Republica Populară Democrată 
Coreeană (RPDC);

Or. en

Amendamentul 132
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită Consiliului şi Comisiei să 
exercite presiuni asupra guvernelor 
ţărilor respective pentru a le determina să 
coopereze pe deplin cu mecanismele ONU 
şi să permită accesul experţilor 
independenţi şi Raportorilor Speciali ai 
ONU, cărora să le acorde acces nelimitat la 
teritoriu şi neimixtiunea în activităţile 
acestora;

19. solicită Consiliului şi Comisiei să 
definească o strategie faţă de ţările care 
refuză să coopereze pe deplin cu 
mecanismele ONU şi să permită accesul 
experţilor independenţi şi Raportorilor 
Speciali ai ONU, cărora să le acorde acces 
nelimitat la teritoriu şi neimixtiunea în 
activităţile acestora;

Or. en

Amendamentul 133
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a (nou). subliniază nevoia de a se 
acorda o mai mare atenţie diverselor 
mecanisme de monitorizare din cadrul 
Consiliului Europei şi al ONU şi 
cooperării mai strânse cu diferitele 
organisme statutare ale acestora pentru a 
canaliza mai bine constatările realizate şi 
pentru utilizarea mai eficientă a 
experienţei în domeniu; 

Or. en

Amendamentul 134
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b (nou). salută deschiderea primului 
Biroul regional european al Înaltului 
Comisar al ONU pentru Drepturile 
Omului în octombrie 2009 la Bruxelles;
sugerează instituirea unei cooperări 
eficiente cu Înaltul Comisariat pentru o 
mai bună promovare şi continuare a 
formulării şi implementării standardelor 
şi politicilor în materie de drepturile 
omului, atât pe plan extern, cât şi pe plan 
intern;   

Or. en

Amendamentul 135
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 20
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi, 
utilizând instrumentele juridice ale 
nediscriminării pentru a susţine diversitatea 
şi toleranţa;

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi şi 
a promovării drepturilor lesbienelor, 
homosexualilor, bisexualilor şi 
persoanelor transgender şi a apărătorilor 
acestor persoane şi garantarea că 
victimele discriminării sunt conştiente că 
au acces la acţiuni legale eficiente în faţa 
unei autorităţi naţionale pentru 
combaterea discriminării, utilizând 
instrumentele juridice ale nediscriminării 
pentru a susţine diversitatea şi toleranţa

Or. en

Amendamentul 136
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi, 
utilizând instrumentele juridice ale
nediscriminării pentru a susţine diversitatea 
şi toleranţa;

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării şi respectării
drepturilor omului, inclusiv a drepturilor 
economice şi sociale, al drepturilor
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi, 
utilizând instrumentele juridice şi 
organismele existente în materie de 
drepturi sociale, al nediscriminării pentru 
a susţine diversitatea şi toleranţa;

Or. fr



PE450.657v02-00 84/254 AM\835119RO.doc

RO

Amendamentul 137
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi, 
utilizând instrumentele juridice ale 
nediscriminării pentru a susţine diversitatea 
şi toleranţa;

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor şi al 
protejării limbilor regionale şi a celor 
vorbite de minorităţi, utilizând 
instrumentele juridice ale nediscriminării 
pentru a susţine diversitatea şi toleranţa;

Or. en

Amendamentul 138
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor şi al protejării limbilor 
regionale şi a celor vorbite de minorităţi, 
utilizând instrumentele juridice ale 
nediscriminării pentru a susţine diversitatea 
şi toleranţa;

20. solicită consolidarea cooperării între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană în 
domeniul promovării drepturilor 
minorităţilor naţionale şi al protejării 
limbilor regionale şi a celor vorbite de 
minorităţi, utilizând instrumentele juridice 
ale nediscriminării pentru a susţine 
diversitatea şi toleranţa; 

Or. en
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Amendamentul 139
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). constată cu regret procesul lent 
de instrumentare a dosarelor la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, care se 
prelungeşte până la şapte ani;  observă că 
pe rolul acestei Curţi se află peste 100 000 
de dosare; subliniază că CEDO trebuie să 
fie o instituţie exemplară pentru 
protejarea dreptului la justiţie şi la 
procese corecte;  îndeamnă instituţiile UE 
şi statele membre ale UE să depună toate 
eforturile pentru a sprijini activitatea 
Curţii; salută atitudinea Rusiei, ultima 
ţară dintre 47 de state membre ale 
Consiliului Europei care a refuzat să 
ratifice Protocolul nr. 14, pentru că a 
ratificat Protocolul nr. 14 la Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului privind 
eficienţa Curţii, care prevede 
simplificarea procedurilor Curţii pentru 
un număr mare de procese şi care poate 
intra în vigoare doar atunci când va fi 
ratificat de toate ţările membre ale 
Consiliului Europei;  

Or. en

Amendamentul 140
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). solicită Comisiei şi Consiliului 
să promoveze o legitimizare oficială şi 
juridică a termenului „refugiat din cauza 
schimbărilor climatice” (cu referire la 
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persoanele obligate să îşi părăsească 
locuinţele şi să caute refugiu peste hotare 
din cauza schimbărilor climatice), termen 
care nu este recunoscut încă în dreptul 
internaţional şi în nici un acord 
internaţional obligatoriu; 

Or. en

Amendamentul 141
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). solicită o cooperare sporită 
între ONU, Forumul său permanent 
pentru populaţia indigenă şi Uniunea 
Europeană în domeniul protecţiei 
drepturilor populaţiilor indigene, 
deoarece aceste persoane aparţin unuia 
dintre cele mai vulnerabile grupuri din 
întreaga lume;  

Or. en

Amendamentul 142
Richard Howitt
în numele Grupului Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D)

Leonidas Donskis
în numele Grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE)

Marietje Schaake, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). salută sprijinul Uniunii 
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Europene faţă de iniţiativele de încurajare 
a dezincriminării homosexualităţii în 
cadrul Naţiunilor Unite şi în alte 
forumuri internaţionale; salută sprijinul 
continuu al Uniunii Europene în favoarea 
iniţiativelor de condamnare a încălcărilor 
drepturilor omului pe motive de orientare 
sexuală şi identitate de gen în toate 
forumurile internaţionale, sprijin acordat 
împreună cu statele care împărtăşesc 
aceleaşi opinii;

Or. en

Amendamentul 143
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). salută sprijinul acordat de 
Uniunea Europeană iniţiativelor destinate 
dezincriminării homosexualităţii în sânul 
Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor 
foruri internaţionale; solicită un sprijin 
permanent al Uniunii Europene în 
favoarea iniţiativelor care condamnă 
încălcarea drepturilor în materie de 
orientare sexuală şi de gen în toate 
forurile internaţionale, coordonat cu cel 
al statelor care împărtăşesc poziţii 
similare; subliniază că politica majorităţii 
ţărilor, inclusiv a UE, în ceea ce priveşte 
persoanele transexuale şi transgender este 
discriminatorie şi contravine drepturilor 
omului; în consecinţă, cere statelor 
membre şi Uniunii Europene să 
remedieze această situaţie şi să garanteze 
acestor persoane un acces egal la 
serviciile de sănătate şi îngrijire, inclusiv 
la cele operatorii;
solicită ca UE şi statele membre să acorde
persoanelor care au fost victime ale 
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discriminării bazate pe orientarea sexuală 
şi pe gen provenind din state terţe o 
atenţie cu totul deosebită, concretizată în 
special în politica de primire; 

Or. fr

Amendamentul 144
Leonidas Donskis, Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou)regretă atitudinea şi acţiunea 
politică din ce în ce mai slabă a UE faţă 
de acţiunile desfăşurate de junta birmană, 
subliniind că atitudinea curentă nu este 
de ajutor în lupta împotriva situaţiei 
politice, sociale şi umane tragice pe care 
poporul birmanez este forţat să o 
traverseze de la instaurarea regimului 
militar, iar această atitudine a UE riscă să 
pară un fel de compromis cu regimul 
dictatorial;

Or. en

Amendamentul 145
Marietje Schaake, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a (nou). salută sprijinul Uniunii 
Europene faţă de iniţiativele de încurajare 
a dezincriminării homosexualităţii în 
cadrul Naţiunilor Unite şi în alte 
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forumuri internaţionale; salută sprijinul 
continuu al Uniunii Europene în favoarea 
iniţiativelor de condamnare a încălcărilor 
drepturilor omului pe motive de orientare 
sexuală şi identitate de gen în toate 
forumurile internaţionale, sprijin acordat 
împreună cu statele care împărtăşesc 
aceleaşi opinii;

Or. en

Amendamentul 146
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută activitatea UNHRC şi subliniază 
rolul vital al acestuia în structurile ONU, 
precum şi potenţialul acestuia de a elabora 
un cadru de mare valoare pentru eforturile 
multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea 
pentru a-şi spori credibilitatea;

21. ia act de activitatea UNHRC şi 
subliniază rolul vital al acestuia în 
structurile ONU, precum şi potenţialul 
acestuia de a elabora un cadru de mare 
valoare pentru eforturile multilaterale ale 
UE în domeniul drepturilor omului; 
observă cu îngrijorare că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea 
pentru a-şi spori credibilitatea; regretă 
faptul că UNHRC, organism recent 
înfiinţat, nu a îmbunătăţit activitatea 
Naţiunilor Unite în materie de drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 147
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută activitatea UNHRC şi subliniază 21. salută activitatea UNHRC şi subliniază 
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rolul vital al acestuia în structurile ONU, 
precum şi potenţialul acestuia de a elabora 
un cadru de mare valoare pentru eforturile 
multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea
pentru a-şi spori credibilitatea;

rolul vital al acestuia în structurile ONU, 
precum şi potenţialul acestuia de a elabora 
un cadru de mare valoare pentru eforturile 
multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să continue eforturile în 
direcţia unor acţiuni realizate în 
conformitate cu cele mai înalte standarde 
şi în cel mai eficient mod cu putinţă 
pentru a-şi spori credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 148
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută activitatea UNHRC şi subliniază 
rolul vital al acestuia în structurile ONU, 
precum şi potenţialul acestuia de a elabora 
un cadru de mare valoare pentru eforturile 
multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea 
pentru a-şi spori credibilitatea;

21. salută activitatea UNHRC şi subliniază 
rolul vital al acestuia în structurile ONU, 
precum şi potenţialul acestuia de a elabora 
un cadru de mare valoare pentru eforturile 
multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea
într-un mod din ce în ce mai bun pentru a-
şi spori credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 149
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 21
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută activitatea UNHRC şi 
subliniază rolul vital al acestuia în 
structurile ONU, precum şi potenţialul 
acestuia de a elabora un cadru de mare 
valoare pentru eforturile multilaterale ale 
UE în domeniul drepturilor omului; 
observă că acest nou organism trebuie să-şi 
continue activitatea pentru a-şi spori 
credibilitatea;

21. subliniază rolul UNHRC în structurile 
ONU, precum şi potenţialul acestuia de a 
elabora un cadru de mare valoare pentru 
eforturile multilaterale ale UE în domeniul 
drepturilor omului; observă că acest nou 
organism trebuie să-şi continue activitatea 
pentru a-şi spori credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 150
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută călduros faptul că actualul 
guvern al SUA urmăreşte o participare mai 
activă în cadrul ONU şi a acceptat un loc în 
cadrul UNHCR pentru perioada 2009-
2012; recunoaşte faptul că participarea 
SUA sporeşte credibilitatea şi capacitatea 
de acţiune a UNHRC; îndeamnă UE să 
consolideze cooperarea cu SUA, în special 
în materie de schimb de experienţe privind 
dialogurile pe tema drepturilor omului;

23. salută călduros faptul că actualul 
guvern al SUA urmăreşte o participare mai 
activă în cadrul ONU şi a acceptat un loc în 
cadrul UNHCR pentru perioada 2009-
2012; recunoaşte faptul că participarea 
SUA sporeşte capacitatea de acţiune a 
UNHRC; îndeamnă UE să consolideze 
cooperarea cu SUA, în special în materie 
de schimb de experienţe privind dialogurile 
pe tema drepturilor omului;

Or. de
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Amendamentul 151
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. reaminteşte că, în 2011, procedurile 
UNHCR vor fi amplu revizuite şi, prin 
urmare, îndeamnă UE să se pregătească 
activ pentru această revizuire şi să participe 
la ea;

24. reaminteşte că, în 2011, procedurile 
UNHCR vor fi amplu revizuite şi, prin 
urmare, îndeamnă UE să se pregătească 
pentru această revizuire şi să participe activ
la ea;

Or. en

Amendamentul 152
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. subliniază rolul important al 
reexaminărilor periodice universale (RPU), 
şi îndeamnă Consiliul, Comisia şi, în 
special, noul Serviciu European pentru 
Acţiune Externă (SEAE) să urmărească şi 
să monitorizeze îndeaproape activităţile din 
cadrul reexaminărilor periodice universale 
(RPU);

25. subliniază rolul important al 
reexaminărilor periodice universale (RPU), 
şi îndeamnă Consiliul, Comisia şi, în 
special, noul Serviciu European pentru 
Acţiune Externă (SEAE) să urmărească şi 
să monitorizeze îndeaproape activităţile din 
cadrul reexaminărilor periodice universale 
(RPU); cere Consiliului, Comisiei şi, în 
special, noului Serviciu European pentru 
Acţiune Externă (SEAE) să mărească 
eficacitatea şi ponderea experţilor 
independenţi în cadrul reexaminărilor 
periodice universale (RPU);

Or. fr
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Amendamentul 153
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. îndeamnă ÎR/VP să viziteze periodic 
UNHRC şi să garanteze personal că între 
acesta şi SEAE există cele mai strânse 
legături posibil la toate nivelurile; 
încurajează viitoarea structură competentă 
în materie de drepturile omului din cadrul 
SEAE să instituie contacte profesionale 
strânse cu UNHRC;

27. îndeamnă ÎR/VP să viziteze periodic 
UNHRC şi să garanteze personal că între 
acesta şi SEAE există cele mai strânse 
legături posibil la toate nivelurile; 
încurajează viitoarea structură competentă 
în materie de drepturile omului din cadrul 
SEAE să instituie contacte profesionale 
strânse cu UNHRC; solicită un dialog 
coordonat cu ţările terţe privind poziţiile 
luate în cadrul Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, nu doar la Geneva şi 
în cadrul dialogurilor pe teme de 
drepturile omului, ci integrate în toate 
discuţiile bilaterale de natură politică, 
comercială şi de cooperare pentru 
dezvoltare ale UE care au loc cu aceste 
ţări;

Or. en

Amendamentul 154
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. constată că, după cum se subliniază în 
raportul anual, statele membre ale UE se 
află într-o poziţie minoritară în cadrul 
UNHRC; invită instituţiile Uniunii 
Europene şi statele membre să acţioneze în 
mod concertat pentru a forma alianţe 
adecvate cu acele ţări şi organizaţii 
neguvernamentale care continuă să apere 

28. constată că statele membre ale UE se 
află într-o poziţie minoritară în cadrul 
UNHRC; invită instituţiile Uniunii 
Europene şi statele membre să acţioneze în 
mod concertat pentru a forma alianţe 
adecvate cu acele ţări şi organizaţii 
neguvernamentale care continuă să apere 
caracterul universal şi indivizibil al 
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caracterul universal şi indivizibil al 
drepturilor omului;

drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 155
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. constată că, după cum se subliniază în 
raportul anual, statele membre ale UE se 
află într-o poziţie minoritară în cadrul 
UNHRC; invită instituţiile Uniunii 
Europene şi statele membre să acţioneze în 
mod concertat pentru a forma alianţe 
adecvate cu acele ţări şi organizaţii 
neguvernamentale care continuă să apere 
caracterul universal şi indivizibil al 
drepturilor omului;

28. constată că, după cum se subliniază în 
raportul anual, statele membre ale UE se 
află într-o poziţie minoritară în cadrul 
UNHRC; invită instituţiile Uniunii 
Europene şi statele membre să acţioneze în 
mod concertat pentru a forma alianţe 
adecvate cu acele ţări şi organizaţii 
neguvernamentale care continuă să apere 
caracterul universal şi indivizibil al 
drepturilor omului pe care anumite state 
nedemocratice le pun la îndoială;

Or. en

Amendamentul 156
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a (nou). solicită Înaltului Reprezentant 
şi miniştrilor de externe din statele UE să 
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adopte concluziile Consiliului Afaceri 
Externe înainte de orice reuniuni ale 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului şi ale Adunării Generale a ONU, 
concluzii în care să se menţioneze 
priorităţile şi strategiile UE; 

Or. en

Amendamentul 157
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice din alte grupuri regionale din 
cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura 
şansele de succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; solicită Comisiei să elaboreze un 
raport anual privind tendinţele de vot în 
cadrul ONU în domeniul drepturilor 
omului,  care ar analiza influenţa 
exercitată asupra acestora de politicile 
Uniunii Europene şi ale statelor membre 
ale acesteia, precum şi de politicile altor 
blocuri;

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice din alte grupuri regionale din 
cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura 
şansele de succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; pentru aceasta, cere ca Comisia 
şi statele membre să-şi coordoneze mai 
bine intervenţiile şi invită Comisia să 
întocmească un bilanţ al influenţei 
exercitate de Uniunea Europeană şi 
statele membre în favoarea respectării 
principiilor înscrise în Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului;

Or. fr

Amendamentul 158
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 29
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice din alte grupuri regionale din 
cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura 
şansele de succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; solicită Comisiei să elaboreze un 
raport anual privind tendinţele de vot în 
cadrul ONU în domeniul drepturilor 
omului, care ar analiza influenţa exercitată 
asupra acestora de politicile Uniunii 
Europene şi ale statelor membre ale 
acesteia, precum şi de politicile altor 
blocuri;

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice sau în curs de democratizare 
din alte grupuri regionale din cadrul 
UNHRC, cu scopul de a asigura şansele de 
succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; solicită Comisiei să elaboreze un 
raport anual privind tendinţele de vot în 
cadrul ONU în domeniul drepturilor 
omului, care ar analiza influenţa exercitată 
asupra acestora de politicile Uniunii 
Europene şi ale statelor membre ale 
acesteia, precum şi de politicile altor 
blocuri;

Or. de

Amendamentul 159
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice din alte grupuri regionale din 
cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura 
şansele de succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; solicită Comisiei să elaboreze un 
raport anual privind tendinţele de vot în 
cadrul ONU în domeniul drepturilor 
omului, care ar analiza influenţa exercitată 

29. solicită Consiliului, Comisiei şi SEAE 
să-şi întărească relaţiile cu guverne 
democratice din alte grupuri regionale din 
cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura 
şansele de succes ale iniţiativelor legate de 
respectarea principiilor înscrise în 
Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului; solicită Comisiei să elaboreze un 
raport anual privind tendinţele de vot în 
cadrul ONU în domeniul drepturilor 
omului, care ar analiza influenţa exercitată 
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asupra acestora de politicile Uniunii 
Europene şi ale statelor membre ale 
acesteia, precum şi de politicile altor 
blocuri;

asupra acestora de politicile Uniunii 
Europene şi ale statelor membre ale 
acesteia, precum şi de politicile altor 
blocuri; reaminteşte că delegaţia UE şi 
statele membre ale UE ar trebui să acorde 
o mai mare prioritate la Geneva 
comunicării cu ţările terţe la un stadiu 
incipient al discuţiilor şi să evite 
accentuarea exagerată a discuţiilor 
interne care au drept scop realizarea 
unităţii interne a UE prin abordarea „cel 
mai mic numitor comun”;

Or. en

Amendamentul 160
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a (nou). salută călduros decizia din 
2008 a UNHRC de a prelungi mandatul 
Reprezentantului special al ONU pentru 
Afaceri şi Drepturile Omului pe lângă 
Secretarul General şi concluziile 
Consiliului adoptate în decembrie 2009 în 
timpul preşedinţiei suedeze prin care se 
salută activitatea acestui reprezentant 
special; solicită statelor membre să îşi 
continue munca în direcţia punerii în 
aplicare a recomandărilor finale ale 
mandatului şi prezentării în 2011 în faţa 
UNHRC a cadrului „ocrotire, respectare, 
compensare”;

Or. en
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Amendamentul 161
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka; 
invită încă o dată Vicepreşedinta 
Comisiei/Înalta Reprezentantă a Uniunii 
pentru afaceri externe şi politica de 
securitate şi statele membre să acţioneze 
în favoarea stabilirii unei poziţii comune 
a Uniunii Europene referitoare la 
măsurile ce se impun ca urmare a 
Raportului Misiunii de informare 
conduse de judecătorul Goldstone privind 
conflictul din Gaza şi sudul Israelului şi 
în vederea aplicării efective a 
recomandărilor din acest raport, inclusiv 
în ceea ce priveşte stabilirea 
responsabilităţilor pentru toate încălcările 
dreptului internaţional, printre care se 
numără şi unele presupuse crime de 
război;

Or. fr

Amendamentul 162
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
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financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; 

Or. de

Amendamentul 163
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; 

Or. en
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Amendamentul 164
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; 

Or. en

Amendamentul 165
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă că, la cea de-a 
douăsprezecea sesiune a Consiliului 
pentru Drepturile Omului, care a avut loc 
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majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

la 16 octombrie 2009, statele membre ale 
UE nu au reuşit să ajungă la o poziţie 
comună cu privire la votarea raportului 
Goldstone, deoarece patru state membre 
au votat împotrivă, două s-au abţinut, iar 
două au fost absente de la vot; solicită 
statelor membre şi tuturor instituţiilor 
relevante ale UE să fie mai bine 
coordonate din punct de vedere politic în 
cadrul UNHRC şi al altor organisme ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 166
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone; 

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; insistă asupra faptului 
că acuzaţiile din raportul Goldstone 
privind presupuse crime de război se 
referă la toate părţile aflate în conflict şi 
îndeamnă ambele părţi să realizeze 
anchete care să respecte standardele 
internaţionale de independenţă, 
imparţialitate, transparenţă, 
promptitudine şi eficienţă, în conformitate 
cu rezoluţiile Adunării Generale a ONU 
adoptate la 5 noiembrie 2009 şi 26 
februarie 2010;    subliniază că 
respectarea legislaţiei internaţionale 
privind drepturile omului şi a dreptului 
internaţional umanitar de către toate 
părţile şi în toate circumstanţele rămâne o 
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condiţie prealabilă esenţială pentru a se 
ajunge la o pace dreaptă şi durabilă în 
Orientul Mijlociu;

Or. en

Amendamentul 167
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate şi dedicate 
raportului Goldstone, statele membre ale 
UE au adoptat diferite poziţii, în ciuda 
faptului că Suedia, în numele grupului 
ţărilor UE, a subliniat că lupta împotriva 
impunităţii reprezintă o prioritate 
esenţială pentru UE în materie de 
drepturile omului; deplânge faptul că, în 
ciuda termenelor prelungite acordate de 
către ONU Israelului şi părţii 
palestiniene, până în prezent nu a fost 
realizată nicio anchetă independentă care 
să respecte standardele internaţionale; 
solicită ÎR/VP să se asigure că persoanele 
care au comis încălcări ale dreptului 
internaţional să fie trase la răspundere 
conform obligaţiei pe care UE o are în 
temeiul Convenţiei de la Geneva şi în linie 
cu prioritate UE de a combate 
impunitatea;
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Or. en

Amendamentul 168
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 31

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate 
majoritatea membrilor au aplicat o 
interpretare unilaterală a raportului 
Goldstone;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC 
privind situaţia drepturilor omului în partea 
de est a RDC, impactul crizei economice şi 
financiare mondiale asupra concretizării şi 
exercitării efective a drepturilor omului, 
situaţia drepturilor omului în Sri Lanka, 
precum şi situaţia drepturilor omului 
Teritoriile palestiniene ocupate şi 
Ierusalimul de Est; regretă faptul că în 
cadrul sesiunii speciale consacrate 
Teritoriilor palestiniene ocupate raportul 
Goldstone s-a dovedit a fi mai mult 
controversat şi cu divergenţe de opinii 
între autorii lui decât constructiv şi 
productiv;

Or. en

Amendamentul 169
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a (nou). îşi reaminteşte apelul ca 
persoanele ce se  fac vinovate de încălcări 
ale dreptului umanitar internaţional să fie 
trase la răspundere şi regretă că, în pofida 
recomandărilor din raportul misiunii de 
informare a ONU şi a recomandărilor 
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acesteia susţinute de Consiliul ONU 
pentru Drepturile Omului şi de Adunarea 
Generală, nici Israelul, nici organizaţia 
Hamas nu a adus vinovaţii în faţa 
instanţelor judecătoreşti;  îşi exprimă, în 
continuare, preocuparea gravă privind 
faptul că dreptul internaţional umanitar 
continuă să fie încălcat în Fâşia Gaza şi 
în jurul acestui teritoriu şi reaminteşte 
angajamentele luate de statele membre ale 
UE conform Convenţiei de la Haga cu 
privire la legile şi cutumele războiului 
terestru, celor patru convenţii de la 
Geneva şi protocoalelor adiţionale la 
acestea, precum şi Orientările UE privind 
promovarea respectării dreptului 
internaţional umanitar; regretă decizia 
Israelului de a nu prelungi moratoriul 
privind aşezările din Cisiordania, o 
practică ilegală în temeiul dreptului 
internaţional şi care contravine 
eforturilor de pace depuse în Orientul 
Mijlociu; 

Or. en

Amendamentul 170
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

31a (nou). solicită instituţiilor UE să 
furnizeze sprijin financiar suplimentar 
pentru întregul sistem al procedurilor 
OHCHR, pentru a se asigura că cei care 
deţin mandatul pentru  procedurile 
speciale dispun de resurse suficiente 
pentru a-şi îndeplini în mod 
corespunzător atribuţiile;

Or. en
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Amendamentul 171
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 32a (nou) (după titlul „Orientările UE privind drepturile omului.” şi înainte de 
titlul „Pedeapsa cu moartea”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

32a (nou). reaminteşte caracterul 
indivizibil, interconectat şi interdependent 
al tuturor drepturilor omului şi, de 
asemenea faptul că tuturor drepturilor 
omului se acordă aceeaşi importanţă şi 
sunt tratate în mod egal şi, în acest 
context, subliniază necesitatea adoptării 
uni set de orientările la nivelul UE privind 
drepturile economice, sociale şi 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 172
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 33

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33. reaminteşte de rezoluţia referitoare la 
un moratoriu global privind aplicarea 
pedepsei cu moartea (Rezoluţia 63/168), 
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 
18 decembrie 2008, subliniază că în 
prezent 106 ţări au votat în favoarea 
rezoluţiei, ceea ce confirmă consolidarea 
progresivă la nivel mondial a unei opinii 
împotriva pedepsei cu moartea;

33. reaminteşte de rezoluţia referitoare la 
un moratoriu global privind aplicarea 
pedepsei cu moartea (Rezoluţia 63/168), 
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 
18 decembrie 2008, subliniază că în 
prezent 106 ţări au votat în favoarea 
rezoluţiei, ceea ce confirmă consolidarea 
progresivă la nivel mondial a unei opinii 
împotriva pedepsei cu moartea; îndeamnă 
SUA să elimine pedeapsa cu moartea; 

Or. en
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Amendamentul 173
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

33a (nou). subliniază că, conform datelor 
disponibile, pedeapsa cu moartea 
afectează în primul rând persoanele 
defavorizate;

Or. fr

Amendamentul 174
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 34

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

34. salută deciziile de abolire a pedepsei 
capitale adoptate în 2009 de Burundi şi 
Togo, precum şi de statul american New 
Mexico;

34. salută deciziile de abolire a pedepsei 
capitale adoptate în 2009 de Burundi şi 
Togo, precum şi de statul american New 
Mexico; îşi exprimă, totuşi, regretul că 
pedeapsa cu moartea se aplică încă în 35 
din cele 50 de state ale SUA;

Or. en

Amendamentul 175
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 36
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. reafirmă că UE se opune aplicării 
pedepsei cu moartea independent de 
situaţie; reaminteşte că UE este principalul 
donator al organizaţiilor societăţii civile 
care combat pedeapsa cu moartea; 
îndeamnă Comisia să acorde în continuare 
prioritate luptei împotriva acestei pedepse 
crude şi inumane şi să menţină această 
temă ca prioritate în cadrul IEDDO;

36. reafirmă că UE se opune aplicării 
pedepsei cu moartea independent de 
situaţie inclusiv în cazul execuţiilor extra-
judiciare; reaminteşte că UE este 
principalul donator al organizaţiilor 
societăţii civile care combat pedeapsa cu 
moartea; îndeamnă Comisia să acorde în 
continuare prioritate luptei împotriva 
acestei pedepse crude şi inumane şi să 
menţină această temă ca prioritate în cadrul 
IEDDO;

Or. en

Amendamentul 176
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 36

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

36. reafirmă că UE se opune aplicării 
pedepsei cu moartea independent de 
situaţie; reaminteşte că UE este principalul 
donator al organizaţiilor societăţii civile 
care combat pedeapsa cu moartea; 
îndeamnă Comisia să acorde în continuare 
prioritate luptei împotriva acestei pedepse 
crude şi inumane şi să menţină această 
temă ca prioritate în cadrul IEDDO;

36. reafirmă că UE se opune aplicării 
pedepsei cu moartea independent de 
situaţie; reaminteşte că UE este principalul 
donator al organizaţiilor societăţii civile 
care combat pedeapsa cu moartea; cere
Comisiei să acorde în continuare prioritate 
luptei împotriva acestei pedepse crude şi 
inumane şi să menţină această temă ca 
prioritate în cadrul IEDDO şi al 
instrumentelor geografice; consideră că 
condamnarea pe viaţă nu constituie o 
alternativă acceptabilă la pedeapsa cu 
moartea;
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Or. fr

Amendamentul 177
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 
iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 
mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din 
Belarus de a institui un grup de lucru 
pentru elaborarea de propuneri privind 
impunerea unui moratoriu privind 
aplicarea pedepsei cu moartea; este în 
continuare preocupat de faptul că în 
Belarus au încă loc execuţii, aceasta fiind 
singura ţară din Europa care aplică încă 
pedeapsa cu moartea;

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 
iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 
mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume;

Or. en

Amendamentul 178
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Punctul 37
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără 
echivoc lapidarea ca sancţiune legală; 
condamnă faptul că regimul iranian
condamnă încă la moarte şi execută 
infractorii minori; condamnă utilizarea de 
către regimul iranian a pedepsei cu 
moartea, ceea ce plasează Iranul pe locul 
doi, imediat după China, în clasamentul 
ţărilor cu cel mai mare număr de execuţii; 
condamnă cu fermitate numărul crescut de 
execuţii, în urma demonstraţiilor paşnice 
care au avut loc după alegerile 
prezidenţiale din Iran în iunie 2009; este 
preocupat de faptul că în China continuă să 
aibă loc cel mai mare număr de execuţii 
din lume; salută măsura pozitivă adoptată 
de autorităţile din Belarus de a institui un 
grup de lucru pentru elaborarea de 
propuneri privind impunerea unui 
moratoriu privind aplicarea pedepsei cu 
moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

37. îndeamnă ţările care recurg încă la 
pedeapsa cu lapidarea să excludă acest 
procedeu inuman din arsenalul lor 
legislativ; condamnă faptul că numeroase 
ţări condamnă încă la moarte şi execută 
infractorii minori; condamnă utilizarea de 
către regimul iranian a pedepsei cu 
moartea, ceea ce plasează Iranul pe locul 
doi, imediat după China, în clasamentul 
ţărilor cu cel mai mare număr de execuţii; 
condamnă cu fermitate numărul crescut de 
execuţii, în urma demonstraţiilor paşnice 
care au avut loc după alegerile 
prezidenţiale din Iran în iunie 2009; este 
preocupat de faptul că în China continuă să 
aibă loc cel mai mare număr de execuţii 
din lume; salută măsura pozitivă adoptată 
de autorităţile din Belarus de a institui un 
grup de lucru pentru elaborarea de 
propuneri privind impunerea unui 
moratoriu privind aplicarea pedepsei cu 
moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

Or. fr

Amendamentul 179
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală, această 
pedeapsă reprezentând cea mai barbară 
formă de pedeapsă cu moartea;



PE450.657v02-00 110/254 AM\835119RO.doc

RO

condamnă utilizarea de către regimul 
iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 
mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din Belarus 
de a institui un grup de lucru pentru 
elaborarea de propuneri privind impunerea 
unui moratoriu privind aplicarea pedepsei 
cu moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

condamnă în termeni categorici 
condamnarea la moarte prin lapidare a 
lui Sakineh Mohammadi Ashtiani şi 
consideră că pedeapsa capitală prin 
lapidare nu poate fi nici justificată, nici 
acceptată; condamnă faptul că regimul 
iranian condamnă încă la moarte şi execută 
infractorii minori; condamnă utilizarea de 
către regimul iranian a pedepsei cu 
moartea, ceea ce plasează Iranul pe locul 
doi, imediat după China, în clasamentul 
ţărilor cu cel mai mare număr de execuţii; 
condamnă cu fermitate numărul crescut de 
execuţii, în urma demonstraţiilor paşnice 
care au avut loc după alegerile 
prezidenţiale din Iran în iunie 2009; este 
preocupat de faptul că în China continuă să 
aibă loc cel mai mare număr de execuţii 
din lume; salută măsura pozitivă adoptată 
de autorităţile din Belarus de a institui un 
grup de lucru pentru elaborarea de 
propuneri privind impunerea unui 
moratoriu privind aplicarea pedepsei cu 
moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

Or. en

Amendamentul 180
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 
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iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 
mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din Belarus 
de a institui un grup de lucru pentru 
elaborarea de propuneri privind impunerea 
unui moratoriu privind aplicarea pedepsei 
cu moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 
mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume şi solicită 
Chinei să facă public numărul 
execuţiilor, astfel încât să se poată efectua 
analize şi dezbateri transparente asupra 
pedepseai cu moartea; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din Belarus 
de a institui un grup de lucru pentru 
elaborarea de propuneri privind impunerea 
unui moratoriu privind aplicarea pedepsei 
cu moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

Or. en

Amendamentul 181
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 37

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 
iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 

37. îndeamnă conducătorii iranieni să 
adopte o lege care să interzică fără echivoc 
lapidarea ca sancţiune legală; condamnă 
faptul că regimul iranian condamnă încă la 
moarte şi execută infractorii minori; 
condamnă utilizarea de către regimul 
iranian a pedepsei cu moartea, ceea ce 
plasează Iranul pe locul doi, imediat după 
China, în clasamentul ţărilor cu cel mai 



PE450.657v02-00 112/254 AM\835119RO.doc

RO

mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din Belarus 
de a institui un grup de lucru pentru 
elaborarea de propuneri privind impunerea 
unui moratoriu privind aplicarea pedepsei 
cu moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea;

mare număr de execuţii; condamnă cu 
fermitate numărul crescut de execuţii, în 
urma demonstraţiilor paşnice care au avut 
loc după alegerile prezidenţiale din Iran în 
iunie 2009; este preocupat de faptul că în 
China continuă să aibă loc cel mai mare 
număr de execuţii din lume; salută măsura 
pozitivă adoptată de autorităţile din Belarus 
de a institui un grup de lucru pentru 
elaborarea de propuneri privind impunerea 
unui moratoriu privind aplicarea pedepsei 
cu moartea; este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa care 
aplică încă pedeapsa cu moartea, dar şi de 
neinformarea familiilor cu privire la data 
execuţiei şi locul înmormântării 
rămăşiţelor pământeşti ale celor 
executaţi;

Or. en

Amendamentul 182
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

37a (nou). regretă continuarea 
executărilor pedepselor cu moartea în 
USA şi, mai ales, execuţia Teresei Lewis, 
o femeie de 41 de ani din statul american 
Virginia; ea fiind prima femeie executată 
în USA în ultimii cinci ani, şi prima 
femeie executată în Virginia din 1912;

Or. en
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Amendamentul 183
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a(nou). este în continuare preocupat de 
faptul că în Belarus au încă loc execuţii, 
aceasta fiind singura ţară din Europa 
care aplică încă pedeapsa cu moartea;
sprijină  autorităţile în vederea instituirii 
un grup de lucru pentru elaborarea de 
propuneri privind impunerea unui 
moratoriu în cazul aplicării pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 184
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

38a (nou). îşi esprimă profunda 
îngrijorare în ceea ce priveşte proiectul de 
lege împotriva homosexualităţii, aflat în 
dezbatere în parlamentul Ugandei, prin 
care se pedepseşte sprijinirea lesbienelor, 
homosexualilor sau a persoanelor 
bisexuale cu amenzi şi închisoare, iar 
actele homosexuale consensuale sunt 
sancţionate cu amenzi, închisoarea sau 
pedeapsa cu moartea; solicită 
parlamentului ugandez respingerea 
acestui proiect, precum a oricărei 
legislaţii asemănătoare; condamnă 
criminalizarea homosexualităţii în 
întreaga lume;

Or. en
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Amendamentul 185
Richard Howitt
în numele Grupului S&D

Marietje Schaake, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Violenţa împotriva femeilor Violenţa bazată pe gen

Or. en

Amendamentul 186
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 38a (subheading)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Violenţa împotriva femeilor Violenţe împotriva femeilor şi pe baza 
orientării sexuale şi de gen

Or. fr

Amendamentul 187
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor şi solicită coerenţă în privinţa 

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor şi solicită coerenţă în privinţa 
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principiilor şi politicilor atât în interiorul, 
cât şi în afara UE; ia act de recenta 
adoptare a unui nou set de orientări privind 
această chestiune şi se aşteaptă să fie 
prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

principiilor şi politicilor atât în interiorul, 
cât şi în afara UE,  inclusiv în ceea ce 
priveşte sprijinirea interzicerii mutilării 
genitale la femei, aceasta constituind o 
încălcare a drepturilor omului; ia act de 
recenta adoptare a unui nou set de orientări 
privind această chestiune şi se aşteaptă să 
fie prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 188
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 39

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor şi solicită coerenţă în privinţa 
principiilor şi politicilor atât în interiorul, 
cât şi în afara UE; ia act de recenta 
adoptare a unui nou set de orientări privind 
această chestiune şi se aşteaptă să fie 
prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor ,  inclusiv a mutilării genitale la 
femei,  fetelor şi solicită coerenţă în 
privinţa principiilor şi politicilor atât în 
interiorul, cât şi în afara UE; ia act de 
recenta adoptare a unui nou set de orientări 
privind această chestiune şi se aşteaptă să 
fie prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 189
Niccolò Rinaldi, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 39
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor şi solicită coerenţă în privinţa 
principiilor şi politicilor atât în interiorul, 
cât şi în afara UE; ia act de recenta 
adoptare a unui nou set de orientări privind 
această chestiune şi se aşteaptă să fie 
prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

39. ia act de faptul că programul echipei 
celor trei preşedinţii (Franţa, Republica 
Cehă şi Suedia), din perioada iulie 2008 -
decembrie 2009, a acordat prioritate 
chestiunii violenţei împotriva femeilor şi 
fetelor şi solicită coerenţă în privinţa 
principiilor şi politicilor atât în interiorul, 
cât şi în afara UE, inclusiv în ceea ce 
priveşte susţinerea interzicerii mutilării 
genitale la femei, aceasta constituind o  
încălcare a drepturilor omului; ia act de 
recenta adoptare a unui nou set de orientări 
privind această chestiune şi se aşteaptă să 
fie prezentată Parlamentului rezultatele 
implementării acestuia de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 190
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39a (nou). Consideră că violenţa la adresa 
femeilor se manifestă şi în mod 
psihologic, prin existenţa unui raport de 
dominare în societate şi prin răspândirea 
unei imagini de supunere; constată că, în 
ceea ce priveşte munca, femeile continuă 
să fie sub-remunerate în comparaţie cu 
bărbaţii, ele fiind superioare numeric în 
locurile de muncă precare sau cu 
fracţiune de normă; în consecinţă, 
subliniază că, în acest domeniu, rolul 
Comisiei şi al statelor membre nu se poate 
limita, nici în interiorul Uniunii 
Europene, nici în afara ei, la combaterea 
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violenţei, în lupta împotriva violenţelor la 
adresa femeilor sub toate formele lor: 
fizice, psihologice, sociale şi economice şi 
că este preferabil să se acorde prioritate 
educaţiei lipsite de diferenţieri pe bază de 
gen a băieţilor şi fetelor, încă de la cele 
mai fragede vârste, precum şi pe 
combaterea stereotipurilor de gen;

Or. fr

Amendamentul 191
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

39a (nou). ia act de noua strategie a 
Comisiei în problematica egalităţii de gen, 
cu în care se face o referinţa specială la 
problema mutilării genitale a femeilor;  
reiterată necesitatea unei abordări 
coerente a acestei chestiuni specifice la 
nivelul politicilor interne şi externe a UE; 
solicită Comisiei Europene şi statelor 
membre să trateze problema mutilării 
genitale a femeilor în cadrul dialogurilor 
politice şi al celor referitoare la politicile 
în domeniu cu ţările partenere şi cu 
principalele părţi implicate în această 
problematică sensibilă în context 
naţional, folosind abordări participative 
care implică comunităţile afectate; 

Or. en
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Amendamentul 192
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 40

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. subliniază importanţa implementării în 
mod cuprinzător a dublului obiectiv 
stabilit în Rezoluţia 1325 (2000) a 
Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind femeile, pacea şi 
securitatea şi invită Consiliul să-şi 
intensifice acţiunile în acest domeniu;

40. subliniază importanţa implementării 
complete a rezoluţiilor 1325, 1820, 888 şi  
1889 ale Consiliului de Securitate al
Organizaţiei Naţiunilor Unite care solicită 
participarea femeilor la toate fazele şi 
nivelele rezolvării conflictelor, precum şi 
protecţia femeilor şi fetelor faţă de 
violenţa sexuală şi discriminare;
reafirmă că drepturile femeilor includ şi 
drepturile reproductive  şi invită UE să-şi 
intensifice acţiunile în acest domeniu;
condamnă în termeni categorici violul ca 
armă de război şi violurile repetate, în 
masă care au loc în RD Congo; solicită 
publicarea tuturor informaţiilor 
referitoare la incapacitatea forţei de 
menţinere a păcii MONUSCO de a stopa 
violurile în masă;  îndeamnă EUHR ca, 
prin intermediul misiunilor EUSEC şi 
EUPOL, desfăşurate în RD Congo să 
investigheze şi să raporteze PE cu privire 
la toate companiile şi structurile 
congoleze şi internaţionale, implicate în 
industriile extractive din RDC, care 
plătesc orice grup armat şi personal de 
securitate implicat în astfel de violuri în 
masă şi în alte infracţiuni sistematice 
comise împotriva civililor;

Or. en

Amendamentul 193
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 40
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. subliniază importanţa implementării în 
mod cuprinzător a dublului obiectiv stabilit 
în Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind femeile, pacea şi securitatea şi 
invită Consiliul să-şi intensifice acţiunile în 
acest domeniu; 

40. subliniază importanţa implementării în 
mod cuprinzător a dublului obiectiv stabilit 
în Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind femeile, pacea şi securitatea şi 
invită Consiliul să-şi intensifice acţiunile în 
acest domeniu; solicită statelor membre 
care nu au încă un plan naţional de 
acţiune pentru implementarea Rezoluţiei 
1325 a Consiliului de Securitate ONU să 
adopte de urgenţă un astfel de plan; 

Or. en

Amendamentul 194
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 40

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40. subliniază importanţa implementării în 
mod cuprinzător a dublului obiectiv stabilit 
în Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind femeile, pacea şi securitatea şi 
invită Consiliul să-şi intensifice acţiunile în 
acest domeniu;

40. subliniază importanţa implementării în 
mod cuprinzător a dublului obiectiv stabilit 
în Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind femeile, pacea şi securitatea şi 
invită Consiliul să-şi intensifice acţiunile în 
acest domeniu, precum şi să difuzeze, să 
implementeze şi să monitorizeze 
progresele înregistrate;

Or. en
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Amendamentul 195
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 40a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

40a (nou). solicită Comisiei, Consiliului şi 
statelor membre să activeze toate 
mijloacele politice şi instituţionale pentru 
sprijinirea iniţiativelor menite să conducă 
la adoptarea cât mai rapidă a unei 
rezoluţii a Adunării Generale a ONU 
privind instituirea unui moratoriu la nivel 
mondial împotriva  mutilării genitale a 
femeilor;

Or. en

Amendamentul 196
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 41

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41. invită ÎR/VP să mărească efectivele 
personalului care lucrează pe probleme de 
gen în acţiunea externă şi să creeze 
structuri specifice; recunoaşte progresele 
realizate în cadrul PSAC, atât în misiuni 
cât şi în formarea personalului;

41. invită ÎR/VP să mărească efectivele 
personalului care lucrează pe probleme de 
gen în acţiunea externă şi să creeze 
structuri specifice; recunoaşte progresele 
realizate în cadrul PSAC, atât în misiuni 
cât şi în formarea personalului; subliniază 
că toate misiunile PSAC ar trebui să aibă 
cel puţin un consilier pe probleme de gen;

Or. en
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Amendamentul 197
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41a (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la discriminarea de 
gen şi violenţa domestică, fenomene 
sistemice într-o serie de ţări, şi subliniază 
că femeile care locuiesc în zone rurale 
reprezintă un grup în mod special 
vulnerabil; de asemenea, este extrem de 
preocupat de cazurile de violenţă sexuală 
şi de cazurile foarte numeroase de violuri 
ale femeilor şi fetelor din Africa de Sud, 
cazuri în care anchetele sunt adesea 
inadecvate şi viciate de atitudini 
părtinitoare bazate pe discriminarea de 
gen, de faptul că victimele se confruntă cu 
numeroase obstacole până să ajungă la 
servicii medicale şi suferă din cauza 
întârzierii cu care primesc tratament 
medical; condamnă cu vehemenţă 
violenţa împotriva femeilor şi fetelor, o 
problemă cronică în Guatemala şi Mexic, 
unde majoritatea făptaşilor nu sunt 
niciodată aduşi în faţa justiţiei, iar 
victimele care denunţă autorităţilor 
faptele de viol sau violenţă sunt tratate cu 
suspiciune şi lipsă de respect;

Or. en

Amendamentul 198
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 41a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

41a (nou) sprijină cu fermitate includerea 
în discursul privind violenţa împotriva 
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femeilor a formelor grave de violenţă, 
cum ar fi: mutilarea genitală, sterilizarea 
forţată, avorturile forţate şi avorturile în 
funcţie de sexul fătului, căsătoriile 
forţate, sau orice altă formă de tratament 
crud, inuman şi degradant al femeilor; 

Or. en

Amendamentul 199
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 42

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la situaţia femeilor şi fetelor din 
Afganistan; condamnă legea şiită 
referitoare la statutul persoanelor, adoptată 
în martie 2009, care constituie o încălcare 
flagrantă a drepturilor femeilor afgane şi 
contravin prevederilor Constituţiei 
Afganistanului şi normelor internaţionale 
în materie de drepturile omului; salută 
modificările aduse legii privind 
„chestiunile de ordin personal ale 
persoanelor de confesiune şiită”, dar 
rămâne profund preocupat de anumite 
articole din lege, care contravin obligaţiilor 
Afganistanului în temeiul Pactului 
internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice, Convenţiei privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei şi Convenţiei privind drepturile 
copilului; îndeamnă autorităţile afgane să 
ia măsuri, fără întârziere, în vederea 
ameliorării drepturilor femeilor în ţară;

42. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la situaţia femeilor şi fetelor din 
Iran, RDC, Afganistan; condamnă 
încălcările grave ale drepturilor femeilor 
în RDC, îndeamnă comunitatea 
internaţională să crească semnificativ 
fondurile destinate acţiunilor de protecţie 
a femeilor în faţa violurilor, şi subliniază 
că trebuie acordată atenţie urgent la nivel 
internaţional situaţiei femeilor şi fetelor 
din RDC;  condamnă legea şiită referitoare 
la statutul persoanelor, adoptată în martie 
2009, care constituie o încălcare flagrantă a 
drepturilor femeilor afgane şi contravin 
prevederilor Constituţiei Afganistanului şi 
normelor internaţionale în materie de 
drepturile omului; salută modificările 
aduse legii privind „chestiunile de ordin 
personal ale persoanelor de confesiune 
şiită”, dar rămâne profund preocupat de 
anumite articole din lege, care contravin 
obligaţiilor Afganistanului în temeiul 
Pactului internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice, Convenţiei 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei şi Convenţiei 
privind drepturile copilului; îndeamnă 
autorităţile afgane să ia măsuri, fără 
întârziere, în vederea ameliorării 
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drepturilor femeilor în ţară;

Or. en

Amendamentul 200
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42a (nou). atrage atenţia, de asemenea, 
asupra situaţiei tinerelor femei imigrante 
care, datorită principiilor din anumite 
comunităţi, a religiei sau a onoarei 
familiei sunt supuse unor tratamente rele, 
omorului din onoare sau mutilării 
genitale şi sunt lipsite de libertate;

Or. en

Amendamentul 201
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (subtitlu nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Mutilarea genitală a femeilor şi alte 
practici tradiţionale vătămătoare

Or. en
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Amendamentul 202
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42b (nou). subliniază că ar trebui 
intensificate eforturile de eliminare a 
tuturor formelor de mutilare genitală a 
femeilor, atât la nivelul comunităţilor 
respective, cât şi la nivel de elaborare a 
politicilor, astfel încât să fie clar scos în 
evidenţă faptul că aceste mutilări 
constituie deopotrivă o problemă de gen şi 
o încălcare a drepturilor omului cu 
privire la integritatea corporală;

Or. en

Amendamentul 203
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42c (nou). insistă ca drepturile femeii să 
fie abordate în mod explicit în toate 
dialogurile privind drepturile omului şi, în 
special, combaterea şi eliminarea tuturor 
formelor de discriminare şi violenţă 
împotriva femeilor şi fetelor tinere, 
inclusiv, în primul rând, avortul pe criterii 
de gen, combaterea tuturor formelor de 
practici tradiţionale sau curente 
dăunătoare, de exemplu mutilarea 
genitală a femeilor şi căsătoriile precoce 
sau forţate, toate formele de trafic cu 
fiinţe umane, violenţa în familie şi 
femicidul, exploatarea la locul de muncă 
şi exploatarea economică, precum şi 
refuzul invocării, de către state, a oricărui 
obicei, a oricărei tradiţii sau a oricărui 
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considerent religios pentru a nu-şi 
îndeplini obligaţiile ce le revin în vederea 
eliminării acestor brutalităţi;

Or. en

Amendamentul 204
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42d (nou). solicită Consiliului, Comisiei şi 
statelor membre să facă uz de clauzele 
referitoare la drepturile omului pentru a 
transforma combaterea oricărei forme de 
mutilare genitală a femeilor într-o 
chestiune prioritară în relaţie cu statele 
nemembre, în special cu cele care întreţin 
relaţii preferenţiale cu Uniunea 
Europeană în cadrul stabilit de Acordul 
de la Cotonou (în prezent, al Acordurilor 
Europene de parteneriat), şi să exercite o 
presiune asupra acestora pentru a adopta 
măsurile necesare - legislative, 
administrative, judiciare şi preventive -
pentru a pune capăt acestor practici;

Or. en

Amendamentul 205
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42e (nou). atrage din nou atenţia asupra 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
şi subliniază că accesul la educaţie şi la 
servicii sanitare constituie drepturi 
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fundamentale ale omului; consideră că 
programele de sănătate, inclusiv cele de 
sănătate sexuală şi a reproducerii, 
promovarea egalităţii de gen, 
emanciparea femeilor şi drepturile 
copilului ar trebui să se afle în prim-
planul politicii Uniunii Europene în 
domeniul dezvoltării şi al drepturilor 
omului, în special în regiunile în care 
violenţa pe criterii de gen cunoaşte o 
largă răspândire, iar femeile şi copiii sunt 
expuşi riscului contaminării cu 
HIV/SIDA sau se confruntă cu 
interzicerea accesului la informare, 
prevenire şi/sau îngrijiri; invită Comisia 
să integreze drepturile fundamentale ale 
lucrătorilor şi agenda privind munca 
decentă în cadrul politicii sale de 
dezvoltare, în special în cadrul 
programelor de asistenţă în domeniul 
comerţului;

Or. en

Amendamentul 206
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42f (nou). solicită Consiliului, Comisiei şi 
statelor membre să promoveze în special 
ratificarea şi implementarea de către 
statele membre ale Uniunii Africane a 
Protocolului privind drepturile femeii în 
Africa al Uniunii Africane;

Or. en
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Amendamentul 207
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 42g (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42g (nou). solicită Consiliului, Comisiei şi 
statelor membre să mobilizeze 
Instrumentul european pentru democraţie 
şi drepturile omului (IEDDO) şi să aloce 
fondurile pentru activităţi vizând 
eliminarea tuturor formelor de mutilare 
genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 208
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (subtitlu nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Discriminarea pe motive de orientare 
sexuală

Or. en

Amendamentul 209
Richard Howitt
în numele Grupului S&D

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42a (nou). îşi exprimă îngrijorarea 
accentuată în legătură cu violenţa din ce 
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în ce mai mare manifestată în întreaga 
lume împotriva persoanelor transgender; 
constată o creştere la nivel mondial  a 
numărului de omucideri a persoanelor 
transgender, mai ales în America 
Centrală şi America de Sud unde s-au 
înregistrat 135 de omoruri în 2009, mai 
ales în Brazilia, Guatemala, Honduras, 
Mexic şi Venezuela;

Or. en

Amendamentul 210
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 42b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42b(nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare privind cazurile din întreaga 
lume de încălcări ale drepturilor omului  
pe motive de orientare sexuală a 
persoanelor şi condamnă orice act de 
violenţă comis împotriva acestora; regretă 
profund faptul că în multe ţări 
homosexualitatea este considerată o 
crimă, încă, şi pedepsită cu închisoarea, 
iar uneori chiar cu moartea; salută în 
acest sens decizia din 2 iulie 2009 a 
Înaltei Curţi de la Delhi prin care 
homosexualitatea este decriminalizată în 
India şi solicită altor state să urmeze 
exemplul Indiei;

Or. en
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Amendamentul 211
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

42a (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare provocată de recrudescenţa 
violenţelor, inclusiv a omorurilor 
săvârşite asupra persoanelor lesbiene, 
homosexuale, bisexuale şi transsexuale 
într-un anumit număr de state de pe toate 
continentele;

Or. fr

Amendamentul 212
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 43

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, fie 
prizonieri politici, fie persoane cu 
dizabilităţi mentale, drept tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, 
admiţând, în acelaşi timp, dificultatea 
dovedirii anumitor acte;

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, 
drept tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, admiţând, în acelaşi timp, 
dificultatea dovedirii anumitor acte, din 
care cauză solicită atenţie maximă;

Or. de
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Amendamentul 213
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 43

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, fie 
prizonieri politici, fie persoane cu 
dizabilităţi mentale, drept tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, 
admiţând, în acelaşi timp, dificultatea 
dovedirii anumitor acte;

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, fie 
deţinuţi în urma unor delicte de opinie, fie 
persoane cu dizabilităţi mentale, drept 
tratamente cu cruzime, inumane sau 
degradante, admiţând, în acelaşi timp, 
dificultatea dovedirii anumitor acte;

Or. en

Amendamentul 214
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 43

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, fie 
prizonieri politici, fie persoane cu 
dizabilităţi mentale, drept tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, 
admiţând, în acelaşi timp, dificultatea 
dovedirii anumitor acte;

43. solicită recunoaşterea abuzurilor în 
materie de sănătate, comise împotriva 
pacienţilor şi a persoanelor, în special a 
celor care nu sunt în măsură să se apere, fie 
deţinuţi politici, deţinuţi în urma unor 
delicte de opinie, fie persoane cu 
dizabilităţi mentale, drept tratamente cu 
cruzime, inumane sau degradante, 
admiţând, în acelaşi timp, dificultatea 
dovedirii anumitor acte;

Or. en



AM\835119RO.doc 131/254 PE450.657v02-00

RO

Amendamentul 215
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 43a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

43a (nou). solicită recunoaşterea faptului 
că  minorităţile de tipul grupurilor 
indigene şi persoanele discriminate din 
cauza castei cărora aparţin sunt extrem 
de vulnerabile şi sunt supuse torturii; 

Or. en

Amendamentul 216
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 44

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44. solicită tuturor statelor care încă nu au 
devenit părţi la Convenţia împotriva 
torturii şi a altor tratamente sau pedepse cu 
cruzime, inumane sau degradante şi la 
protocolul opţional (OPCAT) să facă acest 
lucru; îndeamnă statele să renunţe la toate 
rezervele pe care le-au prezentat cu privire 
la aceste instrumente;

44. solicită tuturor statelor care încă nu au 
devenit părţi la Convenţia împotriva 
torturii şi a altor tratamente sau pedepse cu 
cruzime, inumane sau degradante şi la 
protocolul opţional (OPCAT) să facă acest 
lucru; îndeamnă statele să renunţe la toate 
rezervele pe care le-au prezentat cu privire 
la aceste instrumente; încurajează statele 
care au semnat OPCAT să implementeze 
mai bine şi mai rapid mecanismul 
naţional de prevenire (MNP);

Or. en
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Amendamentul 217
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 44a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

44a (nou). încurajează statele din 
întreaga lume să adopte şi să aplice în 
mod real Manualul privind mijloacele 
eficiente de anchetare şi de colectare a 
probelor privind tortura şi alte pedepse 
sau tratamente crude, inumane sau 
degradante (cunoscut sub numele de 
Protocolul de la Istanbul).  consideră că 
PI constituie un instrument esenţial de 
colectare a probelor şi de prevenire a 
impunităţii; este convins că impunitatea 
celor care comit acte de tortură rămâne 
un obstacol semnificativ în calea 
prevenirii eficiente a torturii, deoarece 
încurajează implicit torţionarii să 
continue aceste practici odioase; 

Or. en

Amendamentul 218
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 46a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

46a (nou). este în mod deosebit preocupat 
de calul de corupţie, infracţionalitate, 
persecuţie politică, impunitate, tortură şi 
arestări ale membrilor opoziţiei din 
Venezuela, datorat „politizării”forţelor de 
poliţie, precum şi de absenţa unor politici 
şi incapacitatea guvernului de a combate 
aceste ameninţări grave la adresa 
drepturilor omului;
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Or. en

Amendamentul 219
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 46a (nou) (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Drepturile copilului Drepturile copiilor

Or. en

Amendamentul 220
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 47

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

47. regretă profund faptul că, potrivit 
estimărilor, munca copiilor afectează circa 
215 milioane de copii, iar trei sferturi 
dintre aceştia sunt afectaţi de cele mai dure 
forme ale acestui fenomen (statistici ale 
OIM, 2009);

47. regretă profund faptul că, potrivit 
estimărilor, munca copiilor afectează circa 
215 milioane de copii, iar trei sferturi 
dintre aceştia sunt afectaţi de cele mai dure 
forme ale acestui fenomen (statistici ale 
OIM, 2009); salută concluziile Consiliului 
UE din 14 iunie 2010 privind exploatare 
copiilor prin muncă şi studiul pe aceeaşi 
temă al Comisiei (SEC(2010) 37 final) 
prin care se solicita o abordare 
cuprinzătoare a politicilor la nivelul UE 
care să se centreze pe dezvoltare şi pe 
eradicarea sărăciei;   solicită Comisiei să 
asigure o monitorizare eficientă a 
rezultatelor din acest domeniu şi să 
încurajeze  împreună cu statele membre 
aplicarea în dialogurile cu ţările terţe; 

Or. en
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Amendamentul 221
Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 48a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

48a (nou) îşi exprimă îngrijorarea 
profundă cu privire la faptul că milioane 
de copii sunt încă victime ale violului, 
violenţei domestice, ale abuzului fizic, 
emoţional şi sexual, inclusiv ale 
exploatării economice şi sexuale; 
subliniază că toate drepturile recunoscute 
în Convenţia privind drepturile copilului 
şi în  protocoalele aferente au o 
importanţă egală şi solicită ratificarea şi 
implementarea integrală a obligaţiilor, 
precum şi acordarea unei atenţii speciale 
noilor forme de exploatare comercială şi 
sexuală a copiilor; 

Or. en

Amendamentul 222
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 49

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

49. solicită UE adoptarea de urgenţă a unor 
măsuri suplimentare împotriva muncii 
copiilor, precum şi aplicarea, în mod mai 
eficace, a instrumentelor aflate la dispoziţia 
sa, prin incorporarea acestora în dialogurile 
şi consultările în materie de drepturile 
omului; solicită UE, de asemenea, să 
implementeze în mod eficace orientările 
sale privind drepturile copilului şi să 
studieze posibilitatea adoptării unor 

49. solicită UE adoptarea de urgenţă a unor 
măsuri suplimentare împotriva  exploatării 
prin muncă a copiilor  îndeosebi în 
cazurile în care aceasta e asemănătoare 
cu sclavia, a instrumentelor aflate la 
dispoziţia sa, prin incorporarea acestora în 
dialogurile şi consultările în materie de 
drepturile omului; solicită UE, de 
asemenea, să implementeze în mod eficace 
orientările sale privind drepturile copilului 
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orientări privind combaterea muncii 
copiilor; recunoaşte rolul pozitiv jucat de 
politica comercială a UE în combaterea 
acestui fenomen, în special prin 
intermediul utilizării stimulentelor din 
cadrul SGP+;

şi să studieze posibilitatea adoptării unor 
orientări privind combaterea muncii 
copiilor; recunoaşte rolul pozitiv jucat de 
politica comercială a UE în combaterea 
acestui fenomen, în special prin 
intermediul utilizării stimulentelor din 
cadrul SGP+;

Or. en

Amendamentul 223
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 49

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

49. solicită UE adoptarea de urgenţă a unor 
măsuri suplimentare împotriva muncii 
copiilor, precum şi aplicarea, în mod mai 
eficace, a instrumentelor aflate la dispoziţia 
sa, prin incorporarea acestora în dialogurile 
şi consultările în materie de drepturile 
omului; solicită UE, de asemenea, să 
implementeze în mod eficace orientările 
sale privind drepturile copilului şi să 
studieze posibilitatea adoptării unor 
orientări privind combaterea muncii 
copiilor; recunoaşte rolul pozitiv jucat de 
politica comercială a UE în combaterea 
acestui fenomen, în special prin 
intermediul utilizării stimulentelor din 
cadrul SGP+;

49. solicită UE adoptarea de urgenţă a unor 
măsuri suplimentare împotriva muncii 
copiilor, precum şi aplicarea, în mod mai 
eficace, a instrumentelor aflate la dispoziţia 
sa, prin incorporarea acestora în dialogurile 
şi consultările în materie de drepturile 
omului; solicită UE, de asemenea, să 
implementeze în mod eficace orientările 
sale privind drepturile copilului şi să 
studieze posibilitatea adoptării unor 
orientări privind combaterea muncii 
copiilor; reaminteşte că inclusiv politicile
comerciale ale UE se pot dovedi utile în 
combaterea acestui fenomen, în special 
prin intermediul utilizării stimulentelor din 
cadrul SGP+ (sistemul de preferinţe 
generalizate); îşi exprimă doleanţa ca, în 
viitor, acest instrument să fie mai bine 
evaluat şi să facă obiectul unei evaluări 
anuale, transmise Parlamentului 
European cu ocazia dezbaterilor anuale 
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dedicate drepturilor omului; 

Or. fr

Amendamentul 224
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 50

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

50. ia act de faptul că anul 2009 a marcat 
cea de a douăzecea aniversare a Convenţiei 
privind drepturile copilului; constată cu 
satisfacţie că, în prezent, aproape toate 
ţările au aderat la această convenţie şi le 
îndeamnă pe cele care încă nu au aderat să 
o facă fără întârziere; rămâne adânc 
preocupat de numeroasele încălcări care 
împiedică exercitarea deplină a drepturilor 
înscrise în această convenţie; salută 
numirea Reprezentantului Special al 
Secretarului General (RSSG) pentru 
chestiuni privind violenţa împotriva 
copiilor şi subliniază importanţa 
mandatului acestuia;

50. ia act de faptul că anul 2009 a marcat 
cea de a douăzecea aniversare a Convenţiei 
privind drepturile copilului; constată cu 
satisfacţie că, în prezent, aproape toate 
ţările au aderat la această convenţie şi le 
îndeamnă pe cele care încă nu au aderat să 
o facă fără întârziere; rămâne adânc 
preocupat de numeroasele încălcări care 
împiedică exercitarea deplină a drepturilor 
înscrise în această convenţie; solicită 
acordarea unei atenţii mai mari nevoii 
copiilor de măsuri speciale de protecţie şi 
îngrijire, inclusiv protecţia juridică 
adecvată, înainte şi după naştere, după 
cum se prevede atât în Convenţia  privind 
drepturile copilului, cât şi în Declaraţia 
cu privire la drepturile copilului; salută 
numirea Reprezentantului Special al 
Secretarului General (RSSG) pentru 
chestiuni privind violenţa împotriva 
copiilor şi subliniază importanţa 
mandatului acestuia;

Or. en

Amendamentul 225
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 51
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copii expuşi conflictelor armate; 
îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate;

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copiii expuşi conflictelor armate, 
adică cei recrutaţi ca soldaţi sau sclavi 
sexuali; îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate;

Or. en

Amendamentul 226
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copii expuşi conflictelor armate; 
îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate;

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copiii expuşi conflictelor armate 
sau care au fost chiar forţaţi să participe 
activ la acestea; îndeamnă Comisia şi 
Consiliul să întărească aplicarea 
orientărilor UE privind copii şi conflictele 
armate; salută noua Rezoluţie 1882 (2009) 
a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, care întăreşte şi mai mult 
protecţia acordată copiilor afectaţi de 
conflictele armate;

Or. de
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Amendamentul 227
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copii expuşi conflictelor armate; 
îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate;

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copiii implicaţi sau afectaţi de 
conflictele armate; îndeamnă Comisia şi 
Consiliul să întărească aplicarea 
orientărilor UE privind copii şi conflictele 
armate; salută noua Rezoluţie 1882 (2009) 
a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, care întăreşte şi mai mult 
protecţia acordată copiilor implicaţi sau
afectaţi de conflictele armate;

Or. en

Amendamentul 228
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Punctul 51

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copii expuşi conflictelor armate; 
îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate;

51. îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la copii expuşi conflictelor armate; 
îndeamnă Comisia şi Consiliul să 
întărească aplicarea orientărilor UE privind 
copii şi conflictele armate; salută noua 
Rezoluţie 1882 (2009) a Consiliului de 
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, 
care întăreşte şi mai mult protecţia acordată 
copiilor afectaţi de conflictele armate; 
îndeamnă ţările care nu au ratificat încă 
Protocolul opţional la Convenţia privind 
drepturile copilului şi implicarea copiilor 



AM\835119RO.doc 139/254 PE450.657v02-00

RO

în conflictele armate să facă acest lucru 
fără întârziere; 

Or. en

Amendamentul 229
Kinga Gál

Propunere de rezoluţie
Punctul 51a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

51a (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare în ceea ce priveşte folosirea 
copiilor ca soldaţi; solicită UE şi ONU 
adoptarea unor măsuri imediate în 
vederea dezarmării, reabilitării şi 
reintegrării acestor copii;

Or. en

Amendamentul 230
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 52

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52. salută revizuirea şi actualizarea
orientărilor UE privind apărătorii 
drepturilor omului; ia act de elaborarea a 
peste 60 de strategii de implementare la 
nivel local şi de desemnarea agenţilor de 
legătură relevanţi; solicită ca diplomaţii 
UE din ţările terţe să fie pe deplin 
informaţi cu privire la dispoziţiile 
orientărilor;

52. salută  acţiunile întreprinse în vederea 
aplicării revizuirii orientărilor UE privind 
apărătorii drepturilor omului, astfel cum 
au fost revizuite în 2008; ia act de 
elaborarea a peste 60 de strategii de 
implementare la nivel local şi de 
desemnarea agenţilor de legătură relevanţi; 
invită SEAE să elaboreze un plan de 
implementare, care să conţină indicatori 
şi termeni de finalizare clari, pentru a se 
continua cu succes implementarea 
eficientă a Orientărilor; solicită SEAE, 
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Consiliului, Comisiei şi statelor membre 
să adopte măsurile necesare în vederea 
unei mai bune cunoaşteri a Orientărilor 
de către apărătorii drepturilor omului şi 
diplomaţii UE care activează în ţările 
terţe; solicită misiunilor UE să menţină 
contacte periodice cu apărătorii 
drepturilor omului înainte de a acţiona în 
numele lor şi să le ofere ulterior 
informaţii legate de acţiunile întreprinse; 

Or. en

Amendamentul 231
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 52

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52. salută revizuirea şi actualizarea 
orientărilor UE privind apărătorii 
drepturilor omului; ia act de elaborarea a 
peste 60 de strategii de implementare la 
nivel local şi de desemnarea agenţilor de 
legătură relevanţi; solicită ca diplomaţii UE 
din ţările terţe să fie pe deplin informaţi cu 
privire la dispoziţiile orientărilor; 

52. salută revizuirea şi actualizarea 
orientărilor UE privind apărătorii 
drepturilor omului; ia act de elaborarea a 
peste 60 de strategii de implementare la 
nivel local şi de desemnarea agenţilor de 
legătură relevanţi; solicită ca diplomaţii UE 
din ţările terţe să fie pe deplin informaţi cu 
privire la dispoziţiile orientărilor; solicită, 
în acest sens, efectuarea unei evaluări a 
modului în care au fost implementate 
programele de asistenţă şi măsurile 
adoptate de organizaţiile societăţii civile 
în sprijinul apărătorilor drepturilor 
omului în cadrul IEDHR; 

Or. en
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Amendamentul 232
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 52a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52a (nou). subliniază că, atunci când se 
concep strategiile de implementare locală 
(care ar trebui adaptate întotdeauna la 
contextul politic al ţării respective), ar 
trebui consultat un spectru cât mai larg de 
apărători ai drepturilor omului care 
activează în mediul urban şi rural în 
domeniul drepturile economice, sociale şi 
culturale, precum şi în cel al drepturilor 
civice şi politice; constată că strategiile de 
implementare locală ar trebui să cuprindă 
o agendă concretă a măsurilor care 
trebuie adoptate în vederea îmbunătăţirii 
protecţiei apărătorilor drepturilor omului 
şi că impactul acestor strategii ar trebui 
evaluat după un interval rezonabil de 
timp; invită Consiliul şi Comisia să îşi 
schimbe poziţia cu privire la caracterul 
public al strategiilor de implementare 
locală, care ar trebui să constituie o 
regulă generală şi nu o excepţie, mai ales 
atunci când ar putea fi afectată 
securitatea apărătorilor drepturilor 
omului; îndeamnă delegaţiile UE să pună 
la dispoziţia publicului toate informaţiile 
importante referitoare la orientările şi 
prevederile aferente în limbile ţărilor 
respective;

Or. en

Amendamentul 233
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 52b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52b (nou). îndeamnă ÎR/VP să instituie o 
politică de organizare de întâlniri cu 
organizaţiile şi persoanele care activează 
în domeniul apărării drepturilor omului, 
întotdeauna când face deplasări şi să se 
asigure că informaţiile obţinute la aceste 
întâlniri sunt incluse în rapoartele 
ulterioare ale  ÎR/VP către Consiliul 
pentru afaceri externe şi Parlamentul 
European;  subliniază că aceeaşi regulă 
ar trebui să se aplice şi Reprezentanţilor 
speciali ai UE, precum şi funcţionarilor 
cu grad superior din domeniul afacerilor 
externe care activează în cadrul SEAE; 

Or. en

Amendamentul 234
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 52a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52a (nou). îşi exprimă în continuare 
îngrijorarea referitor la neimplementarea 
Orientărilor UE privind apărătorii 
drepturilor omului; insistă ca aceste 
orientări să fie aplicate corespunzător şi 
integral de către toate delegaţiile UE şi că 
trebuie depuse eforturi mai susţinute 
pentru a se asigura că toate orientările au 
fost transpuse în strategiile de 
implementare locală;  solicită 
comunicarea către Parlament a listei cu 
aceste strategii locale şi publicarea ei în 
Raportul anual al UE privind drepturile 
omului;

Or. en
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Amendamentul 235
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 52b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

52b (nou). invită Înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru afaceri externe 
şi politica de securitate şi toţi comisarii cu 
responsabilităţi în domeniul relaţiilor 
externe să se întâlnească întotdeauna cu 
apărătorii drepturilor omului atunci când 
fac călătorii oficiale în ţările terţe şi 
subliniază că sprijinul pentru apărătorii 
drepturilor omului trebuie inclus 
obligatoriu în mandatul Reprezentanţilor 
Speciali ai UE;  subliniază că atât Înaltul 
Reprezentant, cât şi Reprezentanţii 
Speciali vor fi responsabili în faţa 
Parlamentului European pentru acţiunile 
în acest sens;

Or. en

Amendamentul 236
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului;

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului; 
punând accent pe măsurile menite să 
ofere asistenţă rapidă apărătorilor 
drepturilor omului aflaţi în situaţii de 
risc, cum ar fi: acordarea urgentă de vize 
şi adăpost, precum şi celor care oferă 
susţinere publică şi recunoaştere vizibilă a 
activităţilor întreprinse de apărătorii 
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drepturilor omului, cum ar fi: declaraţii 
publice, întâlniri regulate cu apărătorii 
drepturilor omului atunci când vizitează o 
ţară terţă; 

Or. en

Amendamentul 237
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului;

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului ,
aplicând o perspectivă de gen în 
implementarea orientărilor în favoarea 
apărătorilor drepturilor femeilor şi ai 
altor grupuri deosebit de vulnerabile, cum 
ar fi cei care activează în favoarea 
drepturilor economice, sociale şi culturale 
şi cei care activează în domeniul 
drepturilor minorităţilor şi a populaţiilor 
indigene;

Or. en

Amendamentul 238
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
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membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului;

membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului, 
acordând aceeaşi importanţă apărătorilor 
drepturilor omului, fie că aceştia 
activează în domeniul drepturilor 
economice, sociale, culturale sau 
ambientale, fie în acela al drepturilor 
civile şi politice;  

Or. fr

Amendamentul 239
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 53

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului;

53. îndeamnă Consiliul, Comisia şi statele 
membre să implementeze măsurile propuse 
de Parlament în rezoluţia sa, adoptată în 
iunie 2010, referitoare la politicile UE în 
favoarea apărătorilor drepturilor omului, 
acordând o atenţie specială apărătorilor 
drepturilor omului expuşi unor riscuri
deosebite, după cum se menţionează la 
recitalul K din rezoluţia menţionată mai 
sus;  

Or. en

Amendamentul 240
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 53a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53a (nou). îndeamnă ÎR/VP să acorde 
prioritate  aplicării eficiente a 
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instrumentelor  şi mecanismelor existente  
în vederea unei protecţii sistematice a 
apărătorilor drepturilor omului în 
Uniunea Europeană; solicită în mod 
special ÎR al UE să instituie o politică de 
organizare de întâlniri cu organizaţiile şi 
persoanele care activează în domeniul 
apărării drepturilor omului, întotdeauna 
când face deplasări în străinătate şi să se 
asigure că informaţiile obţinute la aceste 
întâlniri sunt incluse în rapoartele 
ulterioare ale  ÎR către Consiliul pentru 
afaceri externe şi Parlamentul European;  
insistă în mod deosebit ca aceeaşi regulă 
să se aplice şi Reprezentanţilor speciali ai 
UE, precum şi funcţionarilor cu grad 
superior din domeniul afacerilor externe 
care activează în cadrul SEAE; îşi 
exprimă speranţa că aceste întâlniri să fie 
organizate la delegaţiile UE, care 
urmează, de asemenea, să fie responsabile 
de monitorizarea acţiunilor ulterioare şi 
de protecţie; invită miniştrii din UE să îşi 
asume angajamente similare în ceea ce îi 
priveşte; 

Or. en

Amendamentul 241
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 53b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53b (nou). subliniază că modul în care 
delegaţiile UE au implementat orientările 
până în momentul de faţă a fost 
nesatisfăcător; constă, în această privinţă 
că, în urma adoptării tratatului de la 
Lisabona, delegaţiile UE în ţările terţe 
sunt obligate să folosească optim noile 
oportunităţi, dar au şi responsabilităţi 
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suplimentare în ceea ce priveşte 
abordarea acestei chestiuni acum când au
devenit delegaţii ale Uniunii, cu un rol 
din ce în ce mai important în termeni de 
reprezentare a UE şi de implementare a 
politicilor în domeniul drepturilor 
omului; îşi reiterează, prin urmare, 
solicitarea ca în toate ţările să fie numiţi 
politicieni de înaltă calificare, cu 
responsabilităţi specifice în ceea ce 
priveşte drepturile omului şi democraţia şi 
ca orientările să fie integrate, iar bunele 
practici în materie de drepturi ale omului 
dezvoltate şi implementate în programele 
de formare a personalului misiunilor UE, 
în fişele posturilor şi în procedeele de 
evaluare;

Or. en

Amendamentul 242
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 53c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

53c (nou). îndeamnă UE şi statele sale 
membre să-şi exprime voinţa politică de a 
sprijini acţiunile apărătorilor drepturilor 
omului, utilizând astfel mai bine toate 
instrumentele existente şi dezvoltând 
mecanisme noi, complementare, care să 
susţină şi să promoveze activitatea 
acestora pe baza unei adevărate strategii 
participative, ce trebuie să-şi aducă 
contribuţia la crearea unui mediu 
permisiv, în care activiştii să-şi poată 
îndeplini îndatoririle şi să se bucure de 
protecţie; subliniază că toate acestea 
trebuie însoţite de o politică urmărind 
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prevenirea şi protejarea apărătorilor 
drepturilor omului împotriva atacurilor şi 
ameninţărilor, atât prin măsuri de 
urgenţă, cât şi prin măsuri pe termen 
lung; solicită acordarea de vize pentru 
apărătorii drepturilor omului expuşi 
riscurilor şi aflaţi în situaţii critice şi 
subliniază că aceste vize de urgenţă 
trebuie să fie însoţire de lansarea unor 
programe de  tipul oraşe-adăpost;  

Or. en

Amendamentul 243
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 54

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 
puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism 
de evaluare al eficacităţii orientărilor;

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor UE,  cu ofiţerul de 
legătură numit pentru apărătorii 
drepturilor omului şi persoanele 
responsabile pentru drepturile omului şi 
democraţie din cadrul misiunilor şi a 
delegaţiilor UE; solicită SEAE să creeze o 
bază de date statistice cu cazurile în care 
delegaţiile UE au oferit asistenţă 
apărătorilor drepturilor omului, pentru a 
evalua eficacitatea acestor orientări;

Or. en
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Amendamentul 244
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 54

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 
puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism de 
evaluare al eficacităţii orientărilor;

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona  şi crearea 
SEAE, instituţiile UE să stabilească un 
mecanism interinstituţional de cooperare 
cu privire la apărătorii drepturilor omului; 
consideră că instituirea acestui mecanism 
ar putea fi facilitată prin stabilirea unor 
servicii centralizate pentru apărătorii 
drepturilor omului în cadrul tuturor 
instituţiilor şi organelor UE, aceste puncte 
centrale lucrând în strânsă cooperare cu 
persoanele responsabile pentru drepturile 
omului şi democraţie din cadrul misiunilor 
şi a delegaţiilor UE; invită  Înaltul 
Reprezentant Ashton ca, în calitatea de 
şef al SEAE, împreună cu Comisia să 
instituie un mecanism de evaluare al 
eficacităţii orientărilor

Or. en

Amendamentul 245
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 54

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate  şi 
orientări explicite pentru apărătorii 
drepturilor omului  şi pentru dezvoltarea 



PE450.657v02-00 150/254 AM\835119RO.doc

RO

puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism de 
evaluare al eficacităţii orientărilor;

unei cooperări mai strânse în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 
puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism de 
evaluare al eficacităţii orientărilor;

Or. en

Amendamentul 246
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 54

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 
puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism de 
evaluare al eficacităţii orientărilor;

54. solicită ca, în contextul aplicării 
Tratatului de la Lisabona, instituţiile UE să 
stabilească un mecanism interinstituţional 
de cooperare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului; consideră că instituirea 
acestui mecanism ar putea fi facilitată prin 
stabilirea unor servicii centralizate pentru 
apărătorii drepturilor omului în cadrul 
tuturor instituţiilor şi organelor UE, aceste 
puncte centrale lucrând în strânsă 
cooperare cu persoanele responsabile 
pentru drepturile omului şi democraţie din 
cadrul misiunilor şi a delegaţiilor UE; 
invită Comisia să instituie un mecanism de 
evaluare al eficacităţii orientărilor  şi de 
raportare a acestor evaluări în faţa PE;

Or. en
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Amendamentul 247
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 55

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile;

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora au o contribuţie 
inestimabilă la protecţia şi promovarea 
drepturilor omului, riscându-şi propria 
siguranţă, şi au suferit  atacuri din ce în ce 
mai virulente, sub diverse forme, precum 
atacuri la adresa libertăţii de exprimare sau 
asociere, arestări arbitrare, procese 
inechitabile şi închiderea birourilor 
organizaţiilor societăţii civile potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 248
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 55

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile; 

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de gândire, libertăţii religiei, 
libertăţii de exprimare sau  a libertăţii de 
asociere, arestări arbitrare, procese
inechitabile şi închiderea birourilor 
organizaţiilor societăţii civile;
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Or. en

Amendamentul 249
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 55

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile;

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, atacuri 
fizice şi  uciderea  persoanelor în cauză, 
arestări arbitrare, procese inechitabile şi 
închiderea birourilor organizaţiilor 
societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 250
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 55

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
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birourilor organizaţiilor societăţii civile; birourilor organizaţiilor societăţii civile; 
cere delegaţiilor Uniunii să ajute în mai 
mare măsură la prevenirea unor astfel de 
atacuri, în cooperare cu organizaţiile 
societăţii civile din ţările în cauză, având 
totodată grijă să nu pună în pericol 
personalul şi militanţii acestor 
organizaţii;

Or. fr

Amendamentul 251
Richard Howitt
în numele Grupului S&D

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 55

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile;

55. ia act de concluziile numeroaselor 
rapoarte privind drepturile omului, potrivit 
cărora apărătorii acestora fac obiectul unor 
atacuri din ce în ce mai virulente, sub 
diverse forme, precum atacuri la adresa 
libertăţii de exprimare sau asociere, arestări 
arbitrare, procese inechitabile şi închiderea 
birourilor organizaţiilor societăţii civile; 
solicită delegaţiilor UE să joace un rol 
mai activ în prevenirea acestor atacuri;

Or. en

Amendamentul 252
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 55a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

55a (nou). solicită Înaltului Reprezentant 
al UE să instituie o politică de organizare 
de întâlniri cu organizaţiile şi persoanele 
care activează în domeniul apărării 
drepturilor omului, întotdeauna când face 
deplasări în străinătate şi să includă 
informaţiile obţinute la aceste întâlniri în 
rapoartele sale ulterioare către Consiliul 
pentru afaceri externe şi Parlamentul 
European;  insistă în mod deosebit ca 
aceeaşi regulă să se aplice şi 
Reprezentanţilor speciali ai UE, precum şi 
funcţionarilor cu grad superior din 
domeniul afacerilor externe care 
activează în cadrul SEAE; îşi exprimă 
speranţa ca aceste întâlniri să fie 
organizate la delegaţiile UE din ţara 
respectivă, care urmează, de asemenea, să 
fie responsabile de monitorizarea 
acţiunilor ulterioare şi de protecţie;

Or. en

Amendamentul 253
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 56

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor terţe care utilizează adoptarea de 
legi controversate privind ONG-urile ca pe 
o modalitate insidioasă de reducere la 
tăcere a mişcării pentru apărarea 
drepturilor omului;

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor care utilizează adoptarea de legi 
controversate privind ONG-urile ca pe o 
modalitate insidioasă de reducere la tăcere 
a mişcării pentru apărarea drepturilor 
omului;

Or. de
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Amendamentul 254
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 56

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor terţe care utilizează adoptarea de 
legi controversate privind ONG-urile ca pe 
o modalitate insidioasă de reducere la 
tăcere a mişcării pentru apărarea 
drepturilor omului;

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor terţe care utilizează adoptarea de 
legi controversate privind ONG-urile ca pe 
o modalitate de reducere la tăcere a 
mişcării pentru apărarea drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 255
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 56

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor terţe care utilizează adoptarea de 
legi controversate privind ONG-urile ca pe 
o modalitate insidioasă de reducere la 
tăcere a mişcării pentru apărarea 
drepturilor omului;

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele 
ţărilor terţe care utilizează adoptarea de 
legi controversate privind ONG-urile ca pe 
o modalitate insidioasă de reducere la 
tăcere a mişcării pentru apărarea 
drepturilor omului,  cum ar fi aşa numita 
„Proclamaţie a organizaţiilor de caritate 
şi a asociaţiilor” adoptată de către 
Parlamentul etiopian în ianuarie 2009, 
care interzice de fapt, orice activitate în 
domeniul drepturilor omului; 

Or. en
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Amendamentul 256
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat;

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat; solicită autorităţilor chineze să 
clarifice fără întârziere situaţia 
cunoscutului avocat în drepturile omului, 
dl Gao Zhisheng, care a dispărut la 4 
februarie 2009, şi să deschidă o anchetă 
total independentă şi transparentă în 
legătură cu dispariţia sa; 

Or. en

Amendamentul 257
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat;

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, detenţia  continuă şi lipsa unui 
acces adecvat la serviciile de sănătate a 
dlui Hu Jia, precum şi la procesul intentat 
lui Liu Xiaobo în China, toate acestea 
având loc în perioada inclusă în raportul 
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menţionat;

Or. en

Amendamentul 258
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat;

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo  şi la detenţia lui Gao 
Zhisheng în China, toate acestea având loc 
în perioada inclusă în raportul menţionat;

Or. en

Amendamentul 259
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat;

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia  şi a lui André 
Rwisereka şi Jean Leonard Rugambage în 
Rwanda, la detenţia arbitrară a Roxanei 
Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani în Iran, 
precum şi la procesul intentat lui Liu 
Xiaobo în China, toate acestea având loc în 
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perioada inclusă în raportul menţionat;

Or. en

Amendamentul 260
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 57

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57. îşi exprimă profundul regret cu privire 
la asasinarea lui Stanislav Markelov, a 
Anastasiei Baburova şi a Nataliei 
Estemirova în Rusia, la detenţia arbitrară a 
Roxanei Saberi şi a lui Abdolfattah Soltani 
în Iran, precum şi la procesul intentat lui 
Liu Xiaobo în China, toate acestea având 
loc în perioada inclusă în raportul 
menţionat;

57. îşi exprimă  indignarea profundă şi 
regretul cu privire la asasinarea lui 
Stanislav Markelov, a Anastasiei Baburova 
şi a Nataliei Estemirova în Rusia, la 
detenţia arbitrară a Roxanei Saberi şi a lui 
Abdolfattah Soltani în Iran, precum şi la 
procesul intentat lui Liu Xiaobo în China, 
toate acestea având loc în perioada inclusă 
în raportul menţionat;

Or. en

Amendamentul 261
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 58a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58a (nou). salută hotărârea Comitetului 
de acordare a premiului Nobel pentru 
pace de a-i acorda lui Liu Xiaobo premiul 
Nobel pentru pace în 2010 ca 
recunoaştere a luptei sale îndelungi şi 
non-violente în favoarea respectării 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale în China; solicită 
guvernului de la Beijing să îl elibereze 
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imediat şi necondiţionat din închisoare pe 
Liu Liu Xiaobo  şi să ridice restricţiile 
impuse soţiei acestuia, Liu Xia; 

Or. en

Amendamentul 262
Norbert Neuser, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 57a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

57a (nou). condamnă închiderea ilegală şi 
hărţuirea apărătorilor drepturilor omului 
de etnie saharawi din teritoriul Saharei de 
Vest, controlat de Maroc şi solicită ONU 
să includă în mandatul misiunii ONU 
pentru Sahara de Vest (MINURSO) 
monitorizarea situaţiei drepturilor 
omului;  

Or. en

Amendamentul 263
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 58

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. afirmă că detenţia, precum şi 
eliberarea urmată de deportare fără
dreptul de a se mai întoarce, a apărătorilor 
drepturilor omului din Cuba, constituie o 
încălcare gravă a drepturilor omului;

58. ia act de eliberarea apărătorilor 
drepturilor omului din Cuba; solicită 
guvernului cubanez să le garanteze 
acestora dreptul de a se întoarce;

Or. en
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Amendamentul 264
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 58

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. afirmă că detenţia, precum şi eliberarea 
urmată de deportare fără dreptul de a se 
mai întoarce, a apărătorilor drepturilor 
omului din Cuba, constituie o încălcare 
gravă a drepturilor omului;

58. îşi exprimă regretul profund faţă de 
refuzul guvernului cubanez de a 
recunoaşte monitorizarea drepturilor 
omului ca o activitate legitimă, refuzând 
acordarea de statut juridic grupurilor 
locale care activează în domeniul 
drepturilor omului; constată cu 
îngrijorare că detenţia, precum şi 
eliberarea urmată de deportare fără dreptul 
de a se mai întoarce, a apărătorilor 
drepturilor omului din Cuba, constituie o 
încălcare gravă a drepturilor omului;
condamnă caracterul frecvent al 
atacurilor şi ameninţărilor anonime la 
care sunt supuşi apărătorii drepturilor 
omului în unele ţări, îndeosebi jurnaliştii 
care se ocupă de corupţie şi de traficul de 
droguri sunt supuşi ameninţărilor şi 
atacurilor;

Or. en

Amendamentul 265
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 58

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. afirmă că detenţia, precum şi eliberarea 
urmată de deportare fără dreptul de a se 
mai întoarce, a apărătorilor drepturilor 
omului din Cuba, constituie o încălcare 
gravă a drepturilor omului;

58. afirmă că detenţia, precum şi eliberarea 
urmată de deportare fără dreptul de a se 
mai întoarce în Cuba a apărătorilor 
drepturilor omului constituie, de asemenea,
încălcări grave ale drepturilor omului; 
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condamnă, în acelaşi fel, faptul că cei 
cinci deţinuţi cubani, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino, René 
González, Antonio Guerrero şi Fernando 
González, aflaţi de 12 ani în detenţie în 
Statele Unite, fără a fi beneficiat de un 
proces echitabil şi imparţial; constată că 
embargoul împotriva Cubei persistă în 
ciuda condamnării sale prin Rezoluţia 
64/6 a Adunării Generale a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind necesitatea 
ridicării embargoului economic, 
comercial şi financiar aplicat Cubei de 
către Statele Unite ale Americii, pentru 
cea de a 18-a oară consecutiv; cere 
Uniunii Europene şi statelor sale membre 
să acţioneze în favoarea aplicării 
recomandărilor ONU în materie;

Or. fr

Amendamentul 266
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 58

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58. afirmă că detenţia, precum şi eliberarea 
urmată de deportare fără dreptul de a se 
mai întoarce, a apărătorilor drepturilor 
omului din Cuba, constituie o încălcare 
gravă a drepturilor omului;

58. afirmă că detenţia, precum şi eliberarea 
urmată de deportare fără dreptul de a se 
mai întoarce, a apărătorilor drepturilor 
omului din Cuba, constituie o încălcare 
gravă a drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 267
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 58a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58a (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la apărătorii 
drepturilor omului  din Cuba care sunt în 
greva foamei cerând eliberarea deţinuţilor 
politici acuzaţi datorită nemulţumirii 
manifestate faţă de încălcările drepturilor 
omului din ţara lor  şi solicită guvernului 
cubanez să le permită deţinuţilor politici 
pe care îi exilează să revină în ţară fără să 
mai fie arestaţi;

Or. en

Amendamentul 268
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 58a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58a (nou). este profund îngrijorat de 
faptul că Iranul a continuat în 2008 şi 
2009 represiunea împotriva apărătorilor 
drepturilor omului şi a membrilor 
societăţii civile şi de persistenţa şi chiar 
creşterea cazurilor de încălcări grave ale 
drepturilor omului; condamnă arestarea 
arbitrară, tortura şi privarea de libertate a 
apărătorilor drepturilor omului pentru 
activitatea desfăşurată de aceştia, sub 
acuzaţia „acţiuni împotriva siguranţei 
naţionale”; regretă politica guvernului 
actual faţă de profesori şi cadrele 
universitare, împiedicând accesul 
studenţilor la învăţământul superior, şi 
condamnă persecutarea şi privarea de 



AM\835119RO.doc 163/254 PE450.657v02-00

RO

libertate a studenţilor care militează 
pentru drepturile omului; regretă 
tulburările care au urmat alegerilor 
prezidenţiale din 12 iunie 2009 precum şi 
violenţele la care au recurs autorităţile 
iraniene, în urma cărora au fost închise 
în mod arbitrar cel puţin 400 de persoane 
şi, conform rapoartelor, au fost ucise cel 
puţin 40, regretă, de asemenea, procesele 
în masă ale persanelor acuzate de crime 
împotriva securităţii naţionale, relele 
tratamente şi tortura la care au fost 
supuşi, precum şi sentinţele de pedeapsă 
cu moartea; 

Or. en

Amendamentul 269
Richard Howitt
în numele Grupului S&D

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 58a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

58a (nou). în contextul în care, pe plan 
mondial în 2009, au fost înregistrate 
numeroase abuzuri în materie de drepturi 
ale omului în cazul lesbienelor, 
homosexualilor, bisexualilor şi 
persoanelor transgender, Parlamentul 
salută adoptarea de către grupul de lucru 
pentru drepturile omului din cadrul 
Consiliului Uniunii Europene a setului de 
instrumente al Consiliului Uniunii 
Europene pentru promovarea şi 
protejarea exercitării tuturor drepturilor 
omului de către persoanele lesbiene, 
homosexuale, bisexuale şi transgender 
(LGBT);  solicită delegaţiilor UE şi 
Serviciului european pentru acţiune 
externă să implementeze integral 
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orientările cuprinse în setul de 
instrumente;

Or. en

Amendamentul 270
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; cu 
toate acestea solicită din nou ca această 
clauză  să fie însoţită de un mecanism de 
aplicare, astfel încât să se asigure 
implementarea ei practică; 

Or. en

Amendamentul 271
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
subliniază importanţa unei monitorizări 
atente a situaţiei drepturilor omului în
ţările terţe care se angajează în relaţii 
comerciale cu UE; atrage atenţia că o 
astfel de monitorizare şi evaluare ar 
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trebui să includă consultări oficiale cu 
societatea civilă în ceea ce priveşte 
impactul acestor acorduri;

Or. en

Amendamentul 272
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

59. relevă importanţa  şi caracterul 
indispensabil al clauzelor referitoare la 
drepturile omului,  precum şi a 
mecanismelor de rezolvare eficientă a 
conflictelor din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

Or. en

Amendamentul 273
Thijs Berman

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului şi a mecanismelor de 
rezolvare eficientă a conflictelor  din 
cadrul politicilor comerciale, al 
parteneriatelor şi al acordurilor dintre UE 
şi ţările terţe; propune o realizare a unei 
„evaluări a situaţiei drepturilor omului” în 
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UE; ţările terţe care se angajează în relaţii 
comerciale cu UE, precum şi a unei 
„evaluări a drepturilor omului” în cadrul 
impactului pe care îl au  firmele cu sediul 
în UE în ţările care nu fac parte din UE;

Or. en

Amendamentul 274
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului,  alături de cele 
referitoare la democraţie din cadrul 
politicilor comerciale, al parteneriatelor şi 
al acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

Or. en

Amendamentul 275
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
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acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE; solicită stabilirea unui set clar de 
obiective de referinţă privind drepturile 
omului în cadrul acordurilor comerciale 
individuale, pentru a asigura ambelor 
părţi un standard clar şi o  înţelegere 
corectă a situaţiilor şi acţiunilor care pot 
fi declanşate de astfel de clauze în materie 
de drepturi ale omului;

Or. en

Amendamentul 276
Norbert Neuser, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 59

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale cu 
UE;

59. relevă importanţa clauzelor referitoare 
la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, inclusiv în domeniul 
pescuitului, al parteneriatelor şi al 
acordurilor dintre UE şi ţările terţe; 
propune o realizare a unei „evaluări a 
situaţiei drepturilor omului” în ţările terţe 
care se angajează în relaţii comerciale  şi 
relaţii în domeniul pescuitului cu UE;

Or. en

Amendamentul 277
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 59a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59a (nou). solicită UE să elaboreze o 
strategie consistentă pentru cazurile de 
nerespectare sau respectare parţială de 
către ţările terţe a clauzelor referitoare la 
drepturile omului şi democraţie din cadrul 
acordurilor încheiate cu UE;

Or. en

Amendamentul 278
Richard Howitt
în numele Grupului S&D

Leonidas Donskis
în numele Grupului ALDE

Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 59a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59a (nou). reafirmă principiul 
indivizibilităţii drepturilor omului şi 
condamnă încercările de a trata orice 
drept sau motiv de discriminării ca fiind 
mai puţin important decât celelalte; invită 
Comisia şi Consiliul să respecte principiul 
indivizibilităţii atunci când negociază 
clauzele în materie de drepturi ale omului 
cu ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 279
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 59a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59a (nou). subliniază că, pentru a-şi 
respecta angajamentele internaţionale în 
materie de drepturi ale omului, UE ar 
trebui să includă, ţinând seama de natura 
acordurilor şi de situaţia proprie fiecărei 
ţări partenere, clauze sistematice 
referitoare la democraţie, statul de drept şi 
drepturile omului, precum şi la normele 
sociale şi ambientale; consideră că aceste 
norme ar trebui să-i permită Comisiei să 
suspende, cel puţin temporar, avantajele 
comerciale, inclusiv cele care decurg de 
acordurile de liber schimb, fie din proprie 
iniţiativă, fie la cererea unui stat membru 
sau a Parlamentului European, în cazul 
în care există dovezi suficiente privind 
încălcări ale drepturilor omului, inclusiv 
ale dreptului muncii; apreciază că, în 
orice caz, UE ar trebui să indice clar 
sancţiunile adecvate care ar putea fi 
aplicate ţărilor terţe ce comit încălcări 
grave ale drepturilor omului şi să le 
aplice; îşi reiterează, o dată în plus, 
cererea adresată Comisiei şi Consiliului 
şi, în special, Înaltei Reprezentante pentru 
politica externă şi de securitate comună şi 
vicepreşedintei Comisiei Europene de a 
activa clauza referitoare la drepturile 
omului din acordurile internaţionale în 
vigoare şi, în consecinţă, de a institui un 
mecanism de punere efectivă în practică a 
acestei clauze în spiritul articolelor 8, 9 şi 
96 din Acordul de la Cotonou;

Or. fr

Amendamentul 280
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 59a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59a (nou). salută utilizarea studiilor de 
impact asupra dezvoltării durabile, dar 
consideră că, pentru a asigura o evaluare 
continuă, acestea ar trebui efectuate nu 
numai ex ante, ci şi de îndată ce acordul a 
fost instituit;

Or. fr

Amendamentul 281
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 59b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

59b (nou). încurajează ferm Comisia să 
elaboreze studii de impact privind 
drepturile omului, care să le completeze 
pe cele referitoare la dezvoltarea durabilă, 
cu indicatori comerciali inteligibili, bazaţi 
pe drepturile omului şi pe normele sociale 
şi ambientale;

Or. fr

Amendamentul 282
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 60

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. constată cu satisfacţie faptul că
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 

60. îşi exprimă în continuare îngrijorarea 
în ceea ce priveşte lipsa de transparenţă a 
funcţionării SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe);   consideră că acest sistem 
de premiere a ţărilor cu profituri 
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convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv ;

comerciale consistente pentru respectarea 
în plan internaţional a drepturilor omului 
şi a convenţiilor şi standardelor privind 
drepturile lucrătorilor trebuie să fie 
monitorizată mai strict şi mai transparent, 
folosindu-se inclusiv  evaluările de impact 
şi consultările deschise în materie de 
drepturi ale omului atunci când se acordă 
un statut preferenţial iar preferinţele 
comerciale sunt acordate ţărilor care au 
ratificat convenţiile internaţionale 
importante privind dezvoltarea durabilă, 
drepturile sociale şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv; solicită  
monitorizarea susţinută a implementării, 
împreună cu societatea civilă, sindicatele 
şi comunităţile, oferind o vizibilitate mai 
mare cazurilor de nerespectare;

Or. en

Amendamentul 283
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 60

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. constată cu satisfacţie faptul că 
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 
convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv ;

60. constată că funcţionarea SGP+ 
este¸teoretic, monitorizată îndeaproape şi 
că preferinţele comerciale sunt acordate 
ţărilor care au ratificat convenţiile 
internaţionale importante privind 
dezvoltarea durabilă, drepturile sociale, în 
special munca infantilă şi buna 
guvernanţă şi le implementează în mod 
efectiv; constată că sancţiunile prevăzute 
în cadrul SPG+ nu au fost aplicate decât 
foarte rar şi, în consecinţă, cere Comisiei 
să aplice identic dispoziţiile sistemului 
SPG+ tuturor statelor care beneficiază de 
acesta şi care nu respectă clauzele sale;
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invită Comisia să pună în aplicare 
Rezoluţia Parlamentului din 10 martie 
2010 privind sistemul SPG+ şi să dezvolte 
un sistem de referinţă mai coerent şi mai 
echitabil pentru toate ţările care 
beneficiază de asistenţă în cadrul 
acestuia, în vederea monitorizării clare, 
transparente şi contradictorii a succeselor 
şi insucceselor înregistrate în ceea ce 
priveşte evoluţia drepturilor omului, 
inclusiv drepturile sociale, economice, 
culturale şi ambientale;

Or. fr

Amendamentul 284
Peter van Dalen, Charles Tannock

Propunere de rezoluţie
Punctul 60

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. constată cu satisfacţie faptul că 
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 
convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv ;

60. constată cu satisfacţie faptul că 
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 
convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale şi buna guvernanţă; remarcă însă 
că trebuie depuse eforturi mai mari în 
vederea implementării efective a acestor 
convenţii în unele din ţările respective;

Or. en

Amendamentul 285
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 60
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60. constată cu satisfacţie faptul că 
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 
convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv ;

60. constată cu satisfacţie faptul că 
funcţionarea SGP+ (Sistemul generalizat 
de preferinţe) este monitorizată 
îndeaproape şi că preferinţele comerciale 
sunt acordate ţărilor care au ratificat 
convenţiile internaţionale importante 
privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
omului şi buna guvernanţă şi le 
implementează în mod efectiv ; subliniază 
importanţa unei monitorizări atente a 
implementării de către Pakistan a celui 
de-al doilea Protocol Opţional la Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice , stat invitat să participe la 
sistemul SGP;

Or. en

Amendamentul 286
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 60a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

60a (nou). îndeamnă Comisia să 
formuleze o propunere de regulament 
care să interzică importul în UE de 
mărfuri produse folosind munca forţată, 
în special munca prestată de copii,  cu 
încălcarea normelor fundamentale în 
materie de drepturi ale omului; subliniază 
că un astfel de regulament ar trebui să 
permită Uniunii Europene să investigheze 
revendicări specifice;

Or. en
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Amendamentul 287
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 61a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

61a (nou). deplânge monitorizarea 
defectuoasă a clauzelor în materie de 
drepturile ale omului introduse în 
Acordul Cotonou şi cere ÎR/VC, Comisiei, 
Consiliului şi statelor membre să utilizeze 
integral acele clauze pentru a putea 
aborda extensiv problemele în situaţia 
drepturilor omului şi promovarea 
drepturilor omului în dialogurile 
bilaterale şi regionale cu ţările partenere 
din ACP;

Or. en

Amendamentul 288
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 61a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

61a (nou). constată că Columbia rămâne 
una dintre ţările cele mai periculoase de 
pe glob în ceea ce priveşte desfăşurarea 
activităţilor sindicale şi că încălcările 
drepturilor omului, cărora le-au căzut 
victime inclusiv studenţii, fermierii, 
femeile şi copiii, continuă să fie, aproape 
toate, nepedepsite, situaţie pe care 
Uniunea Europeană trebuie să o 
analizeze cu seriozitate înainte de 
semnarea acordului de liber schimb cu 
această ţară; condamnă ferm faptul că 
serviciile de informaţii generale (DAS), 
aflate direct în subordinea Preşedintelui 
Republicii, au procedat la ascultări 
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sistematice şi la acţiuni ilegale urmărind 
discreditarea înalţilor magistraţi, a 
parlamentarilor din opoziţie şi a 
apărătorilor drepturilor omului;
reaminteşte că Subcomisia pentru 
drepturile omului a Parlamentului 
European, unele persoane rezidente în 
Europa şi ONG-urile au constituit, şi ele,  
ţinta acestor acţiuni; cere ca aceste fapte 
grave să nu rămână nepedepsite; cere 
încetarea urmăririi senatoarei Piedad 
Córdoba, pe care guvernul columbian a 
însărcinat-o oficial cu o misiune de pace, 
şi cere ca aceasta să-şi poată exercita 
mandatul pentru care a fost aleasă în mod 
democratic; cere Uniunii să aplice 
recomandările cuprinse în raportul pe 
2009 referitor la Columbia al Comisiei 
împotriva torturii;

Or. fr

Amendamentul 289
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 61a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

61a (nou). reiterează faptul că Acordul de 
liber schimb UE-India, a cărei negociere 
a început în perioada discutată, ar trebui 
să includă un capitol ambiţios dedicat 
dezvoltării durabile şi drepturilor omului, 
şi care să conţină un mecanism de 
rezolvare eficientă a conflictelor;

Or. en
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Amendamentul 290
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Subtitlu înainte de punctul 62

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Consolidarea democraţiei în relaţiile 
externe

Promovarea democraţiei şi a statului de 
drept  în relaţiile externe

Or. en

Amendamentul 291
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 63

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

63. invită Comisia să abordeze în mod 
sistematic chestiunea sprijinirii democraţiei 
în documentele de strategie de ţară, ţinând 
seama de situaţia specifică din fiecare ţară 
şi de strategia UE pentru regiunile 
respective;

63. invită Comisia să abordeze în mod 
sistematic chestiunea sprijinirii democraţiei 
în documentele de strategie de ţară, ţinând 
în permanenţă seama de situaţia specifică 
din fiecare ţară şi de strategia UE pentru 
regiunile respective;

Or. de

Amendamentul 292
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 63a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

63a (nou). ia act de Raportul pe 2010 al 
organizaţiei Amnesty International în 
care se acordă o atenţie deosebită celui de 
al doilea proces, în desfăşurare acum, al 
fostului preşedinte al companiei petroliere 
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YUKOS, Mihail Khodorkovsky şi al 
partenerului său de afaceri Platon 
Lebedev, proces inechitabil tipic pentru 
Rusia, şi cere Federaţiei Ruse să asigure 
respectarea normelor fundamentale ale 
procedurilor, ale statului de drept şi ale 
drepturilor omului în timpul procesului 
celor doi şi al altor acuzaţi din sistemul 
judiciar rusesc;

Or. en

Amendamentul 293
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66a (nou). regretă profund faptul că în 
timpul conflictului armat dintre Rusia şi 
Georgia privind Oseţia de Sud şi Abhazia, 
din august 2009, în urma încălcărilor 
grave ale dreptului umanitar 
internaţional au rezultat sute de victime şi 
strămutarea a zeci de mii de persoane; 
deplânge distrugerea intenţionată a 
satelor georgiene sin Oseţia de Sud şi 
Abhazia în timpul conflictului, precum şi 
după acesta; subliniază că nici în ziua de 
azi aceste încălcări grave nu au fost 
pedepsite;

Or. en

Amendamentul 294
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66a (nou). reaminteşte că, până în 
prezent, Rusia a îndeplinit numai primul 
punct din cele şase cuprinse în acordul de 
încetare a focului semnat cu Georgia şi că 
sute de mii de persoane au fost strămutate 
intern în Georgia, iar abuzurile în materie 
de drepturile omului sunt practici curente 
în teritoriile ocupate din Abhazia de Sud 
şi Oseţia;  face apel la UE să demonstreze 
un angajament ferm şi consecvent în 
promovarea respectării de către ţările 
terţe a acordurilor în materie de drepturi 
ale omului, inclusiv îndeplinirea integrală 
a acordului în şase puncte de încetare a 
focului;

Or. en

Amendamentul 295
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Politica europeană de vecinătate şi 
politica UE în materie de migraţie şi azil

Or. fr

Amendamentul 296
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66b (nou). se declară surprins de bilanţul 
întocmit de Comisia Europeană cu privire 
la politica europeană de vecinătate, chiar 
dacă s-au manifestat unele carenţe de 
natură socială, legate de democraţie şi de 
drepturile ale omului; regretă că Uniunea 
privilegiază interesele economice, 
diplomatice şi politice în raport cu 
promovarea şi respectarea drepturilor 
omului, a statului de drept şi a 
democraţiei, în ciuda clauzei referitoare 
la democraţie şi drepturile omului din 
diferitele acorduri statele terţe care 
participă la politica europeană de 
vecinătate; 
este îngrijorat, în special, de consecinţele 
acordurilor de readmisie ale UE cu unele 
state terţe şi de politicile în materie de 
imigraţie ilegală practicate de UE şi de 
statele membre, care afectează drepturile 
persoanelor returnate sau împiedicate să 
ajungă pe teritoriul Uniunii, inclusiv în 
detrimentul dreptului la azil;

Or. fr

Amendamentul 297
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66b (nou). deploră, în special, politicile 
Uniunii Europene şi ale statelor membre 
care urmăresc să transforme anumite ţări 
terţe, participante la politica europeană de 
vecinătate, în jandarmi ai politicii în 
materie de imigrare şi azil practicate de 
Uniunea Europeană; deploră atitudinea 
ţărilor bogate faţă de ţările în curs de 
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dezvoltare şi mai puţin avansate pe care o 
reflectă politicile lor în materie de 
migraţie; subliniază că politicile sale nu 
ţin cont de faptul că fluxurile migratoare 
internaţionale se constituie, în cea mai 
mare parte, între aceste state (ţări în curs 
de dezvoltare şi ţări mai puţin avansate) şi 
că aceste migraţii vor fi accelerate şi 
intensificate din cauza consecinţelor 
schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 298
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66d (nou). deploră, de asemenea, iniţierea 
negocierilor cu anumite state membre, în 
special în legătură cu adâncirea 
parteneriatelor dintre Uniunea 
Europeană şi ţările în cauză, în pofida 
degradării sau declinului democraţiei, a 
statului de drept şi a drepturilor omului în 
aceste state terţe (în special în Libia şi 
Tunisia);

Or. fr

Amendamentul 299
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66e (nou). în final, deploră faptul că 
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Uniunea Europeană nu profită de astfel 
de relaţii privilegiate în cadrul acestor 
diferite parteneriate pentru a-şi manifesta 
întreaga influenţă în favoarea ameliorării 
şi consolidării situaţiei drepturilor 
omului, a statului de drept şi a 
democraţiei, conform obligaţiilor ce 
decurg din clauzele privind democraţia şi 
drepturile omului cuprinse în acordurile 
de asociere dintre UE şi statele terţe în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 300
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou) (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Libertatea religioasă şi a convingerilor Libertatea de gândire, de conştiinţă, 
libertatea  religioasă sau a convingerilor

Or. en

Amendamentul 301
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Libertatea religioasă şi a convingerilor Libertatea de exprimare, libertatea de 
conştiinţă şi libertatea religioasă

Or. fr
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Amendamentul 302
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou) (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Libertatea religioasă şi a convingerilor Libertatea religioasă sau a credinţei

Or. en

Amendamentul 303
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 66a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

66a (nou). subliniază că libertatea religiei 
şi a credinţelor constituie , în cadrul 
tuturor drepturilor omului, un drept 
esenţial şi fundamental care trebuie 
respectat, iar condiţiile de a respectare ale 
drepturilor omului cuprinse în acordurile 
bilaterale cu ţările terţe trebuie aplicate 
într-o manieră mai fermă şi mai eficientă; 

Or. en

Amendamentul 304
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 67



AM\835119RO.doc 183/254 PE450.657v02-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea religioasă sau a convingerilor 
adoptate în noiembrie 2009; invită 
Consiliul şi Comisia să adopte măsuri 
concrete vizând combaterea intoleranţei 
religioase şi promovarea libertăţii 
religioase sau a convingerilor în întreaga 
lume;

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea religioasă sau a convingerilor 
adoptate în noiembrie 2009; recunoaşte 
importanţa pe care o are libertatea religiei 
sau a convingerilor în identitatea 
persoanelor religioase, dar şi a celor 
nereligioase, deoarece convingerile, în 
orice formă ar fi, reprezintă o 
componentă fundamentală a apartenenţei 
personale şi sociale; invită Consiliul şi 
Comisia să adopte măsuri concrete vizând 
combaterea intoleranţei religioase şi 
promovarea libertăţii religioase sau a 
convingerilor în întreaga lume  şi în cadrul 
acestui efort de cooperare şi de schimb de 
opinii cu Parlamentul European, ONG-
urile, reprezentanţii societăţii civile şi cu 
alţi actori reprezentativi;

Or. en

Amendamentul 305
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 67

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea religioasă sau a convingerilor 
adoptate în noiembrie 2009; invită 
Consiliul şi Comisia să adopte măsuri 
concrete vizând combaterea intoleranţei 
religioase şi promovarea libertăţii 
religioase sau a convingerilor în întreaga 
lume;

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea religioasă sau a convingerilor 
adoptate în noiembrie 2009; invită 
Consiliul şi Comisia să adopte  şi să 
implementeze măsuri concrete vizând 
combaterea intoleranţei religioase şi a 
discriminării, precum şi promovarea 
libertăţii religioase sau a convingerilor în 
întreaga lume, după cum s-a afirmat în 
concluziile menţionate anterior; invită 
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Consiliul şi Comisia să implice în acest 
proces PE şi organizaţiile societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 306
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 67

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea religioasă sau a convingerilor 
adoptate în noiembrie 2009; invită 
Consiliul şi Comisia să adopte măsuri 
concrete vizând combaterea intoleranţei 
religioase şi promovarea libertăţii 
religioase sau a convingerilor în întreaga 
lume;

67. salută concluziile Consiliului privind 
libertatea de gândire, religioasă, libertatea 
de conştiinţă sau a convingerilor, adoptate 
în noiembrie 2009; invită Consiliul şi 
Comisia să adopte măsuri concrete vizând 
combaterea intoleranţei religioase şi 
promovarea libertăţii religioase sau a 
convingerilor în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 307
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 67a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67a (nou). solicită includerea unei 
evaluări detaliate a situaţiei libertăţii 
religioase în cadrul Raportului Anual 
privind Drepturile Omului;

Or. en
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Amendamentul 308
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 67b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67b (nou). solicită Înaltului 
Reprezentant/Vicepreşedintelui Comisiei 
să integreze libertatea religioasă în 
politicile UE în materie de drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 309
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 67c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67c (nou). invită ÎR/VP să mărească 
numărul de persoane care sunt implicate 
în chestiunile referitoare la respectarea 
libertăţii religioase în acţiunile externe şi 
să creeze structuri specifice dedicate 
acestei tematici, în contextul instituirii 
Serviciului European pentru Acţiune 
Externă; sprijină identificarea 
problematicii respectării libertăţii 
religioase la nivel mondial, considerând-o 
una din priorităţile SEAE, în contextul în 
care există încălcări grave a acestei 
libertăţi în lume şi nevoia clară de 
sprijinire a minorităţilor religioase 
persecutate în multe zone ale globului; 

Or. en
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Amendamentul 310
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 67d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

67d (nou). invită Consiliul şi Comisia să 
ţină seama de dimensiunea religioasă şi 
de dialogul cu autorităţile şi entităţile 
religioase angajate în dialogurile dintre 
religii, atunci când au în vedere 
prevenirea conflictelor, rezolvarea 
conflictelor şi reconcilierea;

Or. en

Amendamentul 311
Richard Howitt, Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii 
sale represive în Tibet care ar putea duce, 
în timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane;

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări;

Or. en
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Amendamentul 312
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 
timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane;

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări,  cum ar fi: Coreea de Nord, Iran, 
Arabilă Saudită, Somalia, Maldive, 
Pakistan, Afganistan, Yemen, 
Mauritania, Laos, Uzbekistan, Eritrea şi 
Egipt; condamnă autorităţile chineze 
pentru persecutarea persoanelor care-şi 
practică religia în afara cadrului aprobat în 
mod oficial, în special creştinii, 
musulmanii, budiştii şi adepţii Falun Gong;
îndeamnă China să ratifice cel de-al 
doilea Protocol Opţional la Pactul 
internaţional cu privire la drepturile civile 
şi politice, după cum a promis; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 
timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane; condamnă autorităţile iraniene 
pentru persecuţia persoanelor care 
aparţin minorităţilor religioase, inclusiv a 
creştinilor, a adepţilor Bahá’í şi a 
musulmanilor care s-au convertit la altă 
religie; solicită autorităţilor iraniene  să 
protejeze minorităţile religioase în 
conformitate cu obligaţiile sale în temeiul 
ICCPR; solită autorităţilor din Federaţia 
Rusă să impună un moratoriu în 
aplicarea legii privind combaterea 
activităţilor extremiste, din 2002, lege care 
a fost folosită excesiv la persecutarea 
grupurilor minorităţilor religioase 
paşnice;
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Or. en

Amendamentul 313
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 
timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane;

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări,  cum ar fi: Coreea de Nord, Iran, 
Arabia Saudită, Somalia, Pakistan, Egipt, 
China şi Irak; condamnă autorităţile 
chineze pentru persecutarea persoanelor 
care-şi practică religia în afara cadrului 
aprobat în mod oficial, în special creştinii, 
musulmanii, budiştii şi adepţii Falun Gong; 
îndeamnă guvernul chinez să pună capăt 
politicii sale represive în Tibet care ar 
putea duce, în timp, la dispariţia religiei şi 
a culturii tibetane;

Or. en

Amendamentul 314
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
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discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 
timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane;

discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
consecvent şi permanent guvernul chinez 
să pună capăt politicii sale represive în 
Tibet care ar putea duce, în timp, la 
dispariţia religiei şi a culturii tibetane;

Or. en

Amendamentul 315
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 68

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 

68. rămâne adânc preocupat de faptul că 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingeri există, încă, în toate regiunile 
globului şi că persoanele care aparţin 
anumitor comunităţi religioase, inclusiv 
minorităţilor religioase, continuă să fie 
private de drepturile omului în numeroase 
ţări; condamnă autorităţile chineze pentru 
persecutarea persoanelor care-şi practică 
religia în afara cadrului aprobat în mod 
oficial, în special creştinii, musulmanii, 
budiştii şi adepţii Falun Gong; îndeamnă 
guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în 
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timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane;

timp, la dispariţia religiei şi a culturii 
tibetane; îşi exprimă îngrijorarea faţă de 
situaţia minorităţii creştine montagnarde 
care trăieşte în zona centrală a 
Vietnamului; reaminteşte autorităţilor 
vietnameze cp drepturile minorităţilor 
inclus libertatea de a practica o religie 
fără restricţii, libertatea de asociere şi de 
exprimare, dreptul de a se întruni paşnic, 
dreptul egal de a avea în proprietate şi a 
de folosi un teren, precum şi dreptul de a 
participa pe deplin şi efectiv în procesul 
decizional privind chestiunile care îi 
afectează, inclusiv respectul pentru 
proiectele de dezvoltare economică şi 
chestiunile legate de strămutări;

Or. en

Amendamentul 316
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). îndeamnă UE să elaboreze, un 
set de instrumente, la nivelul politicii sale 
externe, dedicate promovării dreptului la 
libertatea religiei; să abordeze libertatea 
religioasă ca fiind un drept fundamental; 
să includă o listă de verificare privind 
libertăţile necesare în cadrul dreptului la 
libertatea religiei sau a credinţei, pentru a 
evalua dacă acestea sunt respectate şi să 
includă mecanisme de identificare a 
încălcărilor libertăţii religioase, pentru a 
promova mai eficient libertatea religiei 
sau a credinţei, în cadrul activităţilor 
funcţionarilor publici, mai ales al celor 
din Serviciul european pentru acţiune 
externă; să implice organizaţiile din 
societatea civilă în pregătirea acestui set 
de instrumente;
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Amendamentul 317
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 68b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68b (nou). salută susţinerea constantă a 
UE împotriva rezoluţiilor Adunării 
General a ONU şi ale UNHRC referitoare 
la combaterea defăimării religiilor; salută 
rezoluţia depusă de UE privind eliminarea 
tuturor formelor de intoleranţă şi 
discriminare bazate pe religie sau 
credinţă; încurajează UE să continue 
eforturile de a găsi un demers de mijloc 
între libertatea de expresie şi interzicerea 
incitării la ură religioasă; încurajează UE 
să se angajeze într-un dialog constructiv 
cu Organizaţia Conferinţei Islamice şi cu 
alţii care sunt în favoarea principiului 
defăimării religiilor;

Or. en

Amendamentul 318
Peter van Dalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). salută susţinerea constantă a 
UE împotriva rezoluţiilor Adunării 
General a ONU şi ale UNHRC referitoare 
la combaterea defăimării religiilor; salută 
rezoluţia depusă de UE privind eliminarea 
tuturor formelor de intoleranţă şi 



PE450.657v02-00 192/254 AM\835119RO.doc

RO

discriminare bazate pe religie sau 
credinţă; încurajează UE să continue 
eforturile de a găsi un text de mijloc între 
libertatea de expresie şi interzicerea 
incitării la ură religioasă; încurajează, în 
acest sens, UE să se angajeze într-un 
dialog constructiv cu OCI şi cu alţii care 
sprijină principiul defăimării religioase;

Or. en

Amendamentul 319
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). recunoaşte caracterul 
interdependent al libertăţii religiei, 
libertăţii de expresie şi al libertăţii de 
întrunire; constată, în acest sens, că 
iniţiativa unor state membre ale ONU 
privind combaterea defăimării religiei nu 
pare a avea efectul dorit, şi anume acela  
de a promova dreptul fiecărui individ la 
libertatea religiei sau a credinţei şi la 
libertatea de expresie, această iniţiativă 
vizând mai mult protejarea sistemelor 
religioase, decât drepturile persoanelor 
individuale; 

Or. en

Amendamentul 320
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). subliniază interdependenţa 
dintre libertatea de opinie şi exprimare şi 
libertatea de gândire, libertatea conştiinţei 
şi a religiei şi atrage atenţia în mod 
deosebit asupra faptului că, datorită 
interacţiunii dintre ele, libertatea de 
opinie şi de exprimare constituie o 
extensie a libertăţii de gândire, a libertăţii 
conştiinţei şi a religiei;

Or. en

Amendamentul 321
Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 68b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68b (nou). condamnă orice încercare de a 
subordona exercitarea vreuneia dintre 
aceste libertăţi de alta; subliniază că 
garanţiile acordate libertăţii de opinie şi 
exprimare şi libertăţii de gândire, a 
conştiinţei şi a religiei reflectă valorile şi 
principiile comun împărtăşite de 
jurisdicţie şi insistă, în consecinţă, asupra 
necesităţii exercitării acestor libertăţi într-
o manieră responsabilă, complementară şi 
armonioasă;

Or. en

Amendamentul 322
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)



PE450.657v02-00 194/254 AM\835119RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). subliniază că legislaţia 
internaţională în domeniul drepturilor 
omului recunoaşte libertatea religiei sau a 
credinţei, indiferent de statutul oficial 
recunoscut sau nu al acesteia, şi, în 
consecinţă, recunoaşterea oficială nu ar 
trebui să constituie o precondiţie 
obligatorie pentru practicarea religiei; 
subliniază în plus, îngrijorarea în 
legătură cu faptul că în ţări precum 
Azerbaidjan, Kazahstan, Kirgistan, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan şi 
Vietnam, grupurile religioase trebuie să 
se înregistreze oficial la guvern şi 
funcţionează sub conducerea unor 
comisii de management controlate de 
guvern, care interferează asupra 
autonomiei lor religioase şi le restrâng 
activităţile; 

Or. en

Amendamentul 323
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 68b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68b (nou). invită Rusia să instituie un 
moratoriu asupra implementării legii din 
2002 privind combaterea activităţilor 
extremiste, astfel cum este folosită în 
prezent, abuzând de restricţionarea 
libertăţii religioase, pentru a reprimarea 
şi încerca să interzică grupurile religioase 
neviolente;  constată, în plus, cu mare 
îngrijorare că 265 de organizaţii 
religioase sau de culte figurează pe lista 
neagră a aşa-numitelor organizaţii 
extremiste; 
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Amendamentul 324
László Tőkés

Propunere de rezoluţie
Punctul 68c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68c (nou). îndeamnă în continuare 
următoarele ţări să elimine restricţii 
impuse libertăţii de asociere şi de 
întrunire a grupurilor religioase şi să 
respecte libertatea religiei şi a credinţei;  
Arabia Saudită, Egipt , Eritrea, Iran, 
Somalia, Yemen, Belarus, Coreea de 
Nord, Laos;

Or. en

Amendamentul 325
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). subliniază că obstacolele care 
persistă în unele zone ale lumii, cum ar fi 
Arabia Saudită, Indonezia, Pakistan, 
Irak, Somalia şi Sudan, în profesarea 
nestingherită a credinţei, atât la nivel 
individual, cât şi colectiv, precum şi 
intoleranţa din ce în ce mai mare 
împotriva minorităţilor religioase în ţări 
cu solide tradiţii democratice, precum 
India, şi solicită Comisiei Europene să 
insiste asupra acestor chestiuni în 
contextul dialogurilor sale politice în 
domeniu;
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Or. en

Amendamentul 326
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 68b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68b (nou). condamnă cu fermitate orice 
criminalizare sau pedepsire a „apostaziei” 
în legătură cu cazurile de convertiri de la 
o religie la alta, sau, de la o  denominaţie
(subgrup) a aceleaşi religii la alta, care 
încă mai au loc în majoritatea statelor  
din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord; 
invită instituţiile UE să facă presiuni 
asupra acestor ţări pentru a respinge 
asemenea practici, îndeosebi când pentru 
ele este prevăzută pedeapsa cu moartea; 
este profund îngrijorat de convertirile 
forţate care persistă în ţări precum Arabia 
Saudită şi Egipt şi solicită un angajament 
clar din partea instituţiilor UE în 
combaterea acestor grave încălcări ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 327
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 68c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68c (nou). reaminteşte că într-o serie de 
state din lume, interzicerea, confiscarea şi 
distrugerea atât a locurilor de rugăciune, 
cât şi a publicaţiilor religioase, precum şi 
interdicţiile privind pregătirea clerului, 
constituie practici curente; îndeamnă 
instituţiile UE să combată astfel de 
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încălcări grave în contactele pe care le au 
cu guvernele respective;

Or. en

Amendamentul 328
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 68d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68d (nou). sprijină întărirea clauzelor şi 
condiţionalităţilor privind respectarea 
drepturilor omului, mai ales în ceea ce 
priveşte dreptul fundamental la libertatea 
religiei, în cadrul acordurilor bilaterale 
cu ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 329
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 68e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68e (nou). îndeamnă instituţiile UE ca, în 
cadrul contactelor cu guvernele în cauză, 
să încurajeze ţările în care legislaţia 
privind blasfemia este folosită pentru 
persecutarea membrilor minorităţilor 
religioase, să schimbe sau să elimine 
aceste practici;

Or. en
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Amendamentul 330
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (subtitlu)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Libertatea de exprimare eliminat

Or. fr

Amendamentul 331
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 68a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

68a (nou). subliniază că libertatea de 
conştiinţă constituie o valoare 
fundamentală pentru UE şi că aceasta 
include libertatea de a crede sau de a nu 
crede, precum şi pe aceea de a practica 
religia aleasă;

Or. fr

Amendamentul 332
Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 70

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

70. recunoaşte că noile tehnologii oferă 
posibilităţi fără precedent pentru 
participarea la viaţa publică, exprimarea 

70. recunoaşte că noile tehnologii oferă 
posibilităţi fără precedent pentru 
participarea la viaţa publică, exprimarea 
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opiniilor, accesul la informaţii despre 
drepturile omului şi informarea restului 
lumii despre încălcările drepturilor omului; 
este preocupat de faptul că statele recurg la 
tehnologii din ce în ce mai sofisticate 
pentru monitorizarea activităţilor pe 
internet şi că, în numeroase ţări au fost 
înregistrate acte de hărţuire, persecuţii şi 
chiar de reţinere şi plasare în detenţie a 
persoanelor care utilizează internetul 
pentru a-şi exercita dreptul la libertatea de 
opinie şi de exprimare;

opiniilor, accesul la informaţii despre 
drepturile omului şi informarea restului 
lumii despre încălcările drepturilor omului; 
este preocupat de faptul că statele recurg la 
tehnologii din ce în ce mai sofisticate,  cum 
ar fi tehnologiile cu dublă utilizare, pentru 
cenzurarea informaţiilor,  monitorizarea 
activităţilor pe internet şi că, în numeroase 
ţări au fost înregistrate acte de hărţuire, 
persecuţii şi chiar de reţinere şi plasare în 
detenţie a persoanelor care utilizează 
internetul pentru a-şi exercita dreptul la 
libertatea de opinie şi de exprimare;

Or. en

Amendamentul 333
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 70a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

70a (nou). invită Comisia să examineze 
reglementările în materie de export din 
UE din perspectiva transferurilor de 
tehnologii de fabricaţie conform normelor 
europene, inclusiv a telefoanelor mobile, 
a reţelelor de comunicaţii şi a 
programelor pentru internet, şi a 
cenzurării digitalizării, a culegerii datelor 
cu caracter personal, către regimuri 
represive; invită Comisia să prezinte o 
propunere de regulament privind un 
sistem nou de acordare a licenţelor, dacă 
acest studiu sugerează că este necesară o 
acţiune legislativă;

Or. fr
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Amendamentul 334
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 71a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

71a (nou). constată că şi noile state 
membre ale UE au tendinţa de a folosi în 
mod incorect noile tehnologii pentru a 
limita libertatea presei; atrage atenţia 
asupra pericolului folosirii de scuze de 
tipul „presa este o ameninţare la 
securitatea naţională” pentru a-şi 
justifica orice fel de încălcare a 
libertăţilor şi recomandă revizuirea 
acestei perspective în cazul statelor care o 
adoptă;

Or. en

Amendamentul 335
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 72

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72. sprijină dreptul la libertatea de 
exprimare şi de întrunire paşnică în Rusia, 
garantat de articolul 31 din Constituţia 
rusă; îşi exprimă solidaritatea cu 
organizatorii şi participanţii la Strategia-31, 
o serie de proteste ale cetăţenilor în 
sprijinul acestui drept, iniţiate la 31 iulie 
2009 şi care se desfăşoară în Piaţa 
Triumfului din Moscova pe data de 31 a 
fiecărei luni de 31 de zile; regretă faptul că, 
până în prezent, autorităţile au refuzat în 
permanenţă să acorde participanţilor la 
Strategia-31 permisiunea de a organiza 
demonstraţii, pe motivul că alte activităţi 
erau programate să se desfăşoare în Piaţa 
Triumfului la aceeaşi oră; îşi exprimă 

72. sprijină dreptul la libertatea de 
exprimare şi de întrunire paşnică în Rusia, 
garantat,  formal dar nu real, de articolul 
31 din Constituţia rusă; îşi exprimă 
solidaritatea cu organizatorii şi participanţii 
la Strategia-31, o serie de proteste ale 
cetăţenilor în sprijinul acestui drept, iniţiate 
la 31 iulie 2009 şi care se desfăşoară în 
Piaţa Triumfului din Moscova pe data de 
31 a fiecărei luni de 31 de zile; regretă 
faptul că, până în prezent, autorităţile au 
refuzat în permanenţă să acorde 
participanţilor la Strategia-31 permisiunea 
de a organiza demonstraţii, pe motivul că 
alte activităţi erau programate să se 
desfăşoare în Piaţa Triumfului la aceeaşi 
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adânca preocupare cu privire la arestarea, 
la 31 decembrie 2009, din rândul a 
numeroşi manifestanţi paşnici, a Ludmilei 
Alexeieva, preşedinta Grupului Moscova-
Helsinki, care primise Premiul Saharov din 
partea Parlamentului European doar cu 
câteva săptămâni mai înainte;

oră; îşi exprimă adânca preocupare cu 
privire la arestarea, la 31 decembrie 2009, 
din rândul a numeroşi manifestanţi paşnici, 
a Ludmilei Alexeieva, preşedinta Grupului 
Moscova-Helsinki, care primise Premiul 
Saharov din partea Parlamentului European 
doar cu câteva săptămâni mai înainte;

Or. en

Amendamentul 336
Marietje Schaake, Sarah Ludford, Heidi Hautala

Propunere de rezoluţie
Punctul 72

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72. sprijină dreptul la libertatea de 
exprimare şi de întrunire paşnică în Rusia, 
garantat de articolul 31 din Constituţia 
rusă; îşi exprimă solidaritatea cu 
organizatorii şi participanţii la Strategia-31, 
o serie de proteste ale cetăţenilor în 
sprijinul acestui drept, iniţiate la 31 iulie 
2009 şi care se desfăşoară în Piaţa 
Triumfului din Moscova pe data de 31 a 
fiecărei luni de 31 de zile; regretă faptul că, 
până în prezent, autorităţile au refuzat în 
permanenţă să acorde participanţilor la 
Strategia-31 permisiunea de a organiza 
demonstraţii, pe motivul că alte activităţi 
erau programate să se desfăşoare în Piaţa 
Triumfului la aceeaşi oră; îşi exprimă 
adânca preocupare cu privire la arestarea, 
la 31 decembrie 2009, din rândul a 
numeroşi manifestanţi paşnici, a Ludmilei 
Alexeieva, preşedinta Grupului Moscova-
Helsinki, care primise Premiul Saharov din 
partea Parlamentului European doar cu 

72. sprijină dreptul la libertatea de 
exprimare şi de întrunire paşnică în Rusia, 
garantat de articolul 31 din Constituţia 
rusă; îşi exprimă solidaritatea cu 
organizatorii şi participanţii la Strategia-31, 
o serie de proteste ale cetăţenilor în 
sprijinul acestui drept, iniţiate la 31 iulie 
2009 şi care se desfăşoară în Piaţa 
Triumfului din Moscova pe data de 31 a 
fiecărei luni de 31 de zile; regretă faptul că, 
până în prezent, autorităţile au refuzat în 
permanenţă să acorde participanţilor la 
Strategia-31 permisiunea de a organiza 
demonstraţii, pe motivul că alte activităţi 
erau programate să se desfăşoare în Piaţa 
Triumfului la aceeaşi oră; îşi exprimă 
adânca preocupare cu privire la arestarea, 
la 31 decembrie 2009, din rândul a 
numeroşi manifestanţi paşnici, a Ludmilei 
Alexeieva, preşedinta Grupului Moscova-
Helsinki, care primise Premiul Saharov din 
partea Parlamentului European doar cu 
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câteva săptămâni mai înainte; câteva săptămâni mai înainte; îşi exprimă 
îngrijorarea în legătură cu încercările de 
intimidare a celor care activează în 
domeniul respectării drepturilor omului 
în cazul homosexualilor, lesbienelor, 
bisexualilor şi persoanelor transgender, 
inclusiv în legătură cu răpirile susţinute 
de stat, arestările ilegale şi intimidările;

Or. en

Amendamentul 337
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 72a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72a (nou). susţine apelul comisarului 
pentru drepturile omului din Rusia, 
Vladimir Lukin, de începere a unor 
investigaţii în legătură cu acţiunile 
întreprinse în forţă de poliţie în ceea ce 
priveşte protestele de la 31 mai;

Or. en

Amendamentul 338
Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 72a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72a (nou). încurajează ÎR/VP să 
catalizeze eforturile de luare a unei poziţii 
şi de elaborare a unor politici concrete, 
astfel încât UE să acţioneze ca un jucător 
global în problema accesului liber la 
internet, abordând ambele modalităţi de 
combatere a ameninţărilor la adresa 
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drepturilor omului prin folosirea noilor 
tehnologii şi prin multiplicare 
oportunităţilor de protejare şi sprijinire a 
drepturilor omului prin intermediul noilor 
tehnologii;

Or. en

Amendamentul 339
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 72a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72a (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare  în legătură cu lipsa libertăţii 
de exprimare în Venezuela şi Cuba, 
cenzura asupra ştirilor, restricţionarea şi 
accesul controlat la internet şi încercările 
de înăbuşire a oricărei forme de opoziţie; 

Or. en

Amendamentul 340
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 72a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

72a (nou). condamnă terorismul în toate 
formele sale; reaminteşte că terorismul a 
produs la nivel mondial moartea a mii de 
civili nevinovaţi şi a distrus vieţile multor 
familii; consideră că în cazul atacurilor 
teroriste trebuie  ţinut seama în primul 
rând şi mai presus de toate de drepturile 
victimelor şi nu de cele ale atacatorilor; 
subliniază că trebuie asigurată aducerea 
în instanţă a teroriştilor;
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Amendamentul 341
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din 
lume, măsurile de combatere a terorismului 
s-au transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului;

Or. en

Amendamentul 342
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 

73. reaminteşte că terorismul nu este 
altceva decât o violare a drepturilor 
omului; observă că, în numeroase ţări din 
lume, măsurile de combatere a terorismului 
s-au transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
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presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

Or. en

Amendamentul 343
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
omului, sub forma unor măsuri excesive de 
monitorizare, plasării ilegale în detenţie şi 
utilizării torturii ca mijloc de extragere a 
informaţiilor de la presupuşii terorişti; îşi 
exprimă convingerea că lupta împotriva 
terorismului nu trebuie să fie 
transformată de anumite guverne într-un 
instrument de limitare sau interzicere a 
acţiunilor legale şi legitime ale 
apărătorilor drepturilor omului; 
condamnă aceste încălcări şi îşi exprimă 
convingerea că lupta împotriva 
terorismului nu ar trebui să compromită 
libertăţile civile, obiectivul teroriştilor fiind 
tocmai acela de a perturba funcţionarea 
normală şi de a slăbi fundamentele 
democraţiei şi ale statului din ţările vizate 
de acţiunile teroriste;
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Or. fr

Amendamentul 344
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului, subliniază 
că poziţia UE în combaterea terorismului 
trebuie să respecte în totalitate drepturile 
fundamentale şi statul de drept; şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii

Or. en

Amendamentul 345
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
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ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii; îşi exprimă 
îngrijorarea că anumite ţări îşi folosesc 
eforturile de combatere a terorismului ca 
paravan pentru anihilarea apărătorilor 
minorităţilor etnice şi ai drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 346
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri disproporţionate de monitorizare, 
plasării ilegale în detenţie şi utilizării 
torturii ca mijloc de extragere a 
informaţiilor de la presupuşii terorişti; 
condamnă aceste încălcări ale drepturilor 
omului şi îşi exprimă convingerea că 
libertăţile civile n-ar trebui să fie periclitate 
în cadrul combaterii terorismului, ţinând 
seama de faptul că perturbarea vieţii 
democratice normale din societăţile 
occidentale reprezintă exact obiectivul pe 
care îl urmăresc teroriştii;
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Or. de

Amendamentul 347
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 73

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii;

73. observă că, în numeroase ţări din lume, 
măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor 
fundamentale ale omului, sub forma unor 
măsuri excesive de monitorizare, plasării 
ilegale în detenţie şi utilizării torturii ca 
mijloc de extragere a informaţiilor de la 
presupuşii terorişti; condamnă aceste 
încălcări ale drepturilor omului şi îşi 
exprimă convingerea că libertăţile civile n-
ar trebui să fie periclitate în cadrul 
combaterii terorismului, ţinând seama de 
faptul că perturbarea vieţii democratice 
normale din societăţile occidentale 
reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriştii, în timp ce în Rusia, 
denumiri precum „terorist” sau 
„extremist” sunt aplicate cu mult prea 
mare uşurinţă şi cu urmări nefaste, 
adversarilor regimului; 

Or. en

Amendamentul 348
Heidi Hautala, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 73a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73a (nou). invită Consiliul şi Comisia să 
folosească oportunitatea dialogurilor 
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politice bilaterale şi a  dialogurilor privind 
drepturile omului cu ţările terţe pentru a 
reaminti că drepturile omului trebuie 
respectate în acţiunile de combatere a 
terorismului şi că, sub nicio formă, 
măsurile de combatere a terorismului nu 
pot fi instrumentate şi folosite  împotriva 
apărătorilor drepturilor omului sau a 
adversarilor politici; invită în mod 
deosebit ÎR/VP să condamne public 
încălcările grave ale drepturilor omului 
comise în cadrul politicilor şi 
operaţiunilor anti-teroriste, mai ales în 
acele ţări unde UE sprijină în mod direct 
eforturile anti-teroriste;

Or. en

Amendamentul 350
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 73a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

73a (nou). este profund îngrijorat de 
faptul că, în cadrul luptei împotriva 
terorismului, s-au înregistrat, în mod 
repetat,  numeroase atentate la viaţa 
privată şi la protecţia datelor cu caracter 
personal; condamnă, în special, noile 
tentative de intimidare exercitate de 
Statele Unite în cadrul negocierilor 
internaţionale şi şantajul practicat de 
anumite state asupra furnizorilor de 
servicii telefonice, în vederea modificării 
măsurilor de securitate (blocarea 
accesului la internet şi la anumite 
servicii) şi de protecţie a datelor serviciilor 
lor;

Or. fr
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Amendamentul 351
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 74

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a putut fi încă 
pe deplin implementată; cere guvernului
Statelor Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

Or. en

Amendamentul 352
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 74

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; reaminteşte că rezoluţia sa 
din 13 iunie 2006 privind situaţia 
deţinuţilor de la Guantanamo cere 
insistent ca fiecare deţinut să fie tratat în 
conformitate cu dreptul umanitar 
internaţional şi, în cazul în care este 
incriminat, să fie judecat fără întârziere, 



AM\835119RO.doc 211/254 PE450.657v02-00

RO

Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

în cadrul unui proces public echitabil;
îndeamnă guvernul Statelor Unite să-şi 
respecte pe deplin angajamentele; salută 
angajamentul constructiv din partea mai 
multor state membre ale UE, care au depus 
eforturi vizând acordarea de asistenţă sub 
forma acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

Or. en

Amendamentul 353
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 74

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;
reaminteşte că prezumţia de nevinovăţie 
este un element fundamental al dreptului 
internaţional şi că, în consecinţă, orice 
transfer de deţinuţi în ţările membre ale 
UE şi din ţări terţe trebuie să fie precedat 
de un proces echitabil şi imparţial;

Or. fr
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Amendamentul 354
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 74

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie; 
cheamă statele membre ale UE să cadă de 
acord asupra unui plan de acţiune 
coordonat pentru a sprijini Statele Unite 
în vederea închiderii centrului de detenţie 
de la Guantanamo, ca şi a oricăror alte 
centre de detenţie care funcţionează 
încălcând legislaţia internaţională, prin 
acordarea statutului de refugiat foştilor 
deţinuţi care nu au fost puşi sub acuzare 
şi nu pot fi repatriaţi sau relocaţi în 
Statele Unite;

Or. en

Amendamentul 355
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 74
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie; 
ia însă act că, până în prezent, numai 
cinci state membre (Germania, Irlanda, 
Slovacia, Danemarca şi Regatul Unit) au 
fost de acord să preia deţinuţi şi cere 
celorlalte state ale UE să ajute la 
adăpostirea foştilor deţinuţi, oferind astfel 
o contribuţie la nivelul UE în vederea 
închiderii definitive a lagărului;

Or. en

Amendamentul 356
Vincent Peillon

Propunere de rezoluţie
Punctul 74

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 

74. reaminteşte decizia Preşedintelui SUA, 
Barack Obama, de a închide centrul de 
detenţie din Guantanamo Bay în ianuarie 
2009; îşi exprimă regretul cu privire la 
faptul că această decizie nu a fost pe deplin 
implementată; îndeamnă guvernul Statelor 
Unite să-şi respecte pe deplin 
angajamentele; salută angajamentul 
constructiv din partea mai multor state 
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membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie;

membre ale UE, care au depus eforturi 
vizând acordarea de asistenţă sub forma 
acceptării unora din deţinuţii de la 
Guantanamo şi a găsirii unei locuinţe 
pentru unele din persoanele care au primit 
decizia de eliberare din centrul de detenţie; 
încurajează cooperarea în aceste privinţe 
dintre Uniunea Europeană şi Statele 
Unite;

Or. fr

Amendamentul 357
Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 74a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74a (nou). reaminteşte Declaraţia comună 
UE-SUA din 15 iunie 2009 privind 
închiderea centrului de detenţie de la 
Guantamo Bay şi viitoarea cooperare în 
domeniul combaterii terorismului, care 
salută hotărârea SUA de a elimina 
centrele de detenţie secrete; este 
preocupat de faptul că SUA continuă să 
ţină unele persoane în detenţie, fără să fi 
fost judecate, de exemplu la baza aeriană 
Bagram din Afganistan; insistă ca SUA 
să acorde „habeas corpus” şi o judecată 
corespunzătoare tuturor prizonierilor 
aflaţi în detenţie oriunde, în temeiul unor 
puteri executive prezumtive, şi cere 
Consiliului să-şi adâncească dialogul cu 
SUA pe aceste teme, precum şi asupra 
altor aspecte ridicate de lupta împotriva 
terorismului;

Or. en
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Amendamentul 358
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 74a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74a (nou). cere Consiliului UE să 
transpună în practică recomandările 
raportului final al Comisiei temporare a 
Parlamentului European privind 
presupusa folosire a unor ţări europene 
de către CIA pentru transportarea şi 
deţinerea ilegală de prizonieri (TDIP) şi 
să informeze Parlamentul European 
despre aceasta;

Or. en

Amendamentul 359
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 74b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74b (nou). îşi exprimă profunda 
îngrijorare cu privire la eventualitatea ca 
SUA să continue să violeze dreptul 
umanitar internaţional prin menţinerea în 
detenţie, pe perioade nedeterminate, a 
persoanelor suspecte de terorism;  
îndeamnă IR/VP şi statele membre să 
indice cu fermitate administraţiei 
americane şi Congresului SUA cât de 
importantă este judecarea, în faţa unor 
instanţe credibile şi transparente, cu toate 
garanţiile procesuale, a tuturor 
persoanelor suspectate de atacuri sau 
tentative teroriste, aceasta fiind unica 
modalitate de combatere eficientă a 
terorismului şi de asigurare a respectării 
obligaţiilor în materie de drepturi ale 
omului; 
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Or. en

Amendamentul 360
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 74b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

74a (nou). ia act de convocarea, sub 
Preşedinţia franceză, la 16 septembrie 
2008, a summit-ului inaugural de la 
Roma şi de cel de al doilea astfel de 
summit, desfăşurat sub Preşedinţia 
spaniolă, la 9-10 aprilie 2010; ia act, cu 
cea mai mare îngrijorare, de expulzarea 
forţată a comunităţilor roma din Europa 
şi de accentuarea xenofobiei şi a 
limbajului bazat pe ură în raporturile cu 
minorităţile şi comunităţile migratoare; 
reiterează chemarea Parlamentului 
European, şi anume aceea că toate statele 
membre trebuie să-şi onoreze pe deplin 
obligaţiile ce le incumbă în conformitate 
cu legislaţia UE, iar în cazul în care 
statele membre nu se conformează, cere 
Comisiei Europene să declanşeze oficial şi 
cu fermitate procedurile pentru 
încălcarea acesteia;

Or. en

Amendamentul 361
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 75



AM\835119RO.doc 217/254 PE450.657v02-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

75. remarcă faptul că, în urma intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
procedura de codecizie se aplică 
directivelor şi altor acte normative privind 
combaterea terorismului şi a criminalităţii 
organizate, în timp ce acordurile 
internaţionale referitoare la această 
chestiune vor trebui aprobate de Parlament; 
relevă faptul că, graţie acestor modificări, 
Parlamentul va putea exercita presiuni 
suplimentare în privinţa echilibrului corect 
dintre securitate şi drepturile omului;

75. remarcă faptul că, în urma intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
procedura de codecizie se aplică 
directivelor şi altor acte normative privind 
combaterea terorismului şi a criminalităţii 
organizate, în timp ce acordurile 
internaţionale referitoare la această 
chestiune vor trebui aprobate de Parlament; 
relevă faptul că, graţie acestor modificări, 
Parlamentul va putea exercita presiuni 
suplimentare în privinţa echilibrului corect 
dintre securitate şi drepturile omului; se 
angajează, în consecinţă, să-şi exercite 
noile prerogative în sensul respectării şi 
promovării drepturilor omului, a 
libertăţilor civile şi politice şi a 
democraţiei în acelaşi fel în cadrul 
tuturor relaţiilor Uniunii cu statele terţe 
sau cu organizaţiile regionale;

Or. fr

Amendamentul 362
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 75a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

75a (nou). reiterează faptul că fiecare stat 
membru are obligaţia pozitivă de a proteja 
victimele potenţiale identificabile care 
sunt expuse unui risc real şi imediat de 
acte teroriste şi adaugă că toate statele 
membre trebuie să ia toate măsurile 
rezonabile pentru instituirea unor 
proceduri de prevenire a activităţilor 
teroriste şi de minimalizare a efectelor 
colaterale ale activităţilor de combatere a 
terorismului;

Or. en
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Amendamentul 363
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 75b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

75b (nou). reaminteşte Decizia-cadru a 
Consiliului din martie 2001 privind 
victimele terorismului: asistenţa în situaţii 
de urgenţă, asistenţa continuă, cercetarea 
şi aducerea în faţa justiţiei, accesul efectiv 
la lege şi justiţie, administrarea dreptăţii, 
despăgubirea, protejarea vieţii private şi 
de familie a victimelor, protejarea 
demnităţii şi securităţii victimelor, 
informarea victimelor şi formarea 
specifică a persoanelor răspunzătoare de 
asistarea victimelor;

Or. en

Amendamentul 364
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 75c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

75c (nou). condamnă fără ambiguitate 
violarea profundă a drepturilor omului 
comisă de organizaţiile teroriste şi 
îndeamnă toate societăţile, din UE şi din 
afara acesteia, să respecte şi să apere 
adevărul, memoria şi demnitatea 
victimelor terorismului;

Or. en
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Amendamentul 365
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de rezoluţie
Punctul 75d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

75d (nou). condamnă orice sprijin 
guvernamental acordat terorismului, cum 
se întâmplă în Venezuela, care facilitează 
ajutoarele logistice, împărtăşirea 
informaţiilor, pregătirea şi livrarea 
armamentului destinat grupărilor armate 
şi organizaţiilor teroriste care pun în 
pericol securitatea internaţională şi 
siguranţa cetăţenilor, societatea şi 
democraţia;

Or. en

Amendamentul 366
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 76

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; regretă faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE;

76. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la 
progresele lente din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; regretă faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE;

Or. en
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Amendamentul 367
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 76

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; regretă faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE;

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul unui anumit 
număr de dialoguri şi consultări în 
materie de drepturile omului; regretă faptul 
că participarea societăţii civile la aceste 
dialoguri şi consultări nu este garantată în 
mod sistematic şi că aceasta este, 
câteodată, supusă unor constrângeri impuse 
de părţile din afara UE;

Or. en

Amendamentul 368
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 76

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

76. regretă faptul că participarea societăţii 
civile la aceste dialoguri şi consultări nu 
este garantată în mod sistematic şi că 
aceasta este, câteodată, supusă unor 
constrângeri impuse de părţile din afara 
UE;

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; ia act de faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE;

Or. en
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Amendamentul 369
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 76

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; regretă faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE;

76. îşi exprimă dezamăgirea cu privire la 
lipsa de progrese din cadrul dialogurilor şi 
consultărilor în materie de drepturile 
omului; regretă faptul că participarea 
societăţii civile la aceste dialoguri şi 
consultări nu este garantată în mod 
sistematic şi că aceasta este, câteodată, 
supusă unor constrângeri impuse de părţile 
din afara UE; este preocupat de faptul că, 
chiar şi atunci când sunt semnalate 
cazuri, guvernele nu îşi respectă 
angajamentul de a informa UE cu privire 
la aspectele individuale şi structurale 
invocate în cadrul dialogului;

Or. en

Amendamentul 370
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 77

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

77. solicită o reală participare la evaluările 
în curs ale dialogurilor şi consultărilor în 
materie de drepturile omului; solicită 
accesul deplin la documentele finale şi la 
alte surse de informaţie pertinente; se 
aşteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se 
elaboreze criterii clare pentru măsurarea 
impactului acestor dialoguri;

77. solicită o reală participare la evaluările 
în curs ale dialogurilor şi consultărilor în 
materie de drepturile omului; solicită 
accesul deplin la documentele finale şi la 
alte surse de informaţie pertinente; se 
aşteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se 
elaboreze criterii clare pentru măsurarea 
impactului acestor dialoguri şi sugestii 
definite explicit, pe baza unei abordări de 
la ţară la ţară, pentru ameliorarea acestor 
rezultate şi evitarea eşecurilor repetate 
înregistrate în cadrul consultărilor UE cu 
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privire la drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 371
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 77

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

77. solicită o reală participare la evaluările 
în curs ale dialogurilor şi consultărilor în 
materie de drepturile omului; solicită 
accesul deplin la documentele finale şi la 
alte surse de informaţie pertinente; se 
aşteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se 
elaboreze criterii clare pentru măsurarea 
impactului acestor dialoguri;

77. solicită o reală participare a 
Parlamentului European la evaluările în 
curs ale dialogurilor şi consultărilor în 
materie de drepturile omului; solicită 
accesul deplin la documentele finale şi la 
alte surse de informaţie pertinente; se 
aşteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se 
elaboreze criterii clare pentru măsurarea 
impactului acestor dialoguri;

Or. en

Amendamentul 372
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 77a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

77a (nou). cere instituţiilor europene să 
asigure reciproc transparenţa şi coerenţa 
în termeni de obiective, valori şi atitudini 
în acest domeniu; 

Or. en
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Amendamentul 373
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 79

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

79. consideră că, în general, dialogurile şi 
consultările în materie de drepturile omului 
ar trebui să fie programate şi să se 
desfăşoare în mod transparent, cu obiective
stabilite dinainte şi evaluate în urma 
desfăşurării dialogului; invită Consiliul şi 
Comisia să exercite presiuni asupra 
autorităţilor din ţările terţe cu scopul de a 
asigura o amplă participare la înalt nivel 
ministerial la dialoguri şi consultări;

79. consideră că, în general, dialogurile şi 
consultările în materie de drepturile omului 
trebuie să fie programate şi să se 
desfăşoare în mod transparent, iar 
obiectivele stabilite înaintea desfăşurării 
dialogului trebuie evaluate în urma
acestuia; invită Consiliul şi Comisia să 
exercite presiuni asupra autorităţilor din 
ţările terţe cu scopul de a asigura o amplă 
participare la înalt nivel ministerial la 
dialoguri şi consultări;

Or. de

Amendamentul 374
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

79a (nou). cere ţărilor candidate la 
aderarea la UE să asigure o mai bună 
protecţie a drepturilor omului pe teritoriul 
lor, în lumina celei pe care o oferă Carta 
drepturilor fundamentale şi Convenţia 
europeană pentru protecţia drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale;

Or. el
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Amendamentul 375
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 79a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

79a (nou). cere Comisiei şi Consiliului ca, 
în cadrul dialogurilor şi al consultărilor 
lor cu ţările terţe privind drepturile 
omului să acorde o mare atenţie situaţiei 
minorităților etnice şi religioase şi 
frecventelor încălcări ale drepturilor 
acestora;

Or. en

Amendamentul 376
Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 79a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

79a (nou). salută mai strânsa coordonare 
şi cooperare dintre Statele Unite şi 
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 377
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 

80. salută instituirea unor dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
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Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan Turkmenistan şi Uzbekistan–
şi, respectiv, realizarea unui al doilea 
dialog până în noiembrie 2009; salută, de 
asemenea, organizarea, în octombrie 2008, 
a primului seminar UE – societatea civilă 
din Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

Or. de

Amendamentul 378
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului;
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; relevă că, în pofida unor paşi 
făcuţi de autorităţile chineze în direcţia 
cea bună (reforma din domeniul muncii, 
revizuirea sentinţelor de condamnare la 
moarte de către Curtea Supremă a 
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omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

Poporului), situaţia drepturilor omului 
continuă să se deterioreze şi este marcată 
de mişcări sociale mai largi şi de 
înnăsprirea controlului şi a represiunii la 
care sunt supuşi apărătorii drepturilor 
omului, avocaţii, bloggerii şi activiştii 
sociali, precum şi de politici punctuale, 
urmărind marginalizarea tibetanilor şi a 
identităţii lor culturale; este profund 
îngrijorat de lipsa progreselor din cadrul 
dialogului sino-tibetan; condamnă 
oprimarea îndelungată a populaţiei 
uigure din estul Turchestanului şi 
deplânge nerespectarea de către 
autorităţile chineze a garanţiilor privind 
libertatea, printre care libertatea de 
exprimare, de a demonstra, de întrunire, 
religioasă şi a persoanei incluse în 
constituţia Republicii Populare Chineze 
şi, de asemenea, deplânge politicile de 
transferare ale Republicii Populare 
Chineze care sunt destinate să dilueze 
cultura populaţiei uigure şi să 
fragmenteze unitatea acesteia; îşi exprimă 
dezamăgirea cu privire la faptul că 
consultările privind drepturile omului 
dintre UE şi Rusia nu au dus la niciun 
rezultat concret; salută lansarea, în 2009, a 
dialogurilor pe tema drepturilor omului cu 
Indonezia şi organizarea primelor reuniuni 
din cadrul dialogurilor cu Georgia şi cu 
Armenia;

Or. en

Amendamentul 379
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 80. salută instituirea de dialoguri privind 
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drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; este profund îngrijorat de 
deteriorarea situaţiei drepturilor omului 
în cazul minorităţii uigure din China; îşi 
exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că 
consultările privind drepturile omului 
dintre UE şi Rusia nu au dus la niciun 
rezultat concret; salută lansarea, în 2009, a
dialogurilor pe tema drepturilor omului cu 
Indonezia şi organizarea primelor reuniuni 
din cadrul dialogurilor cu Georgia şi cu 
Armenia;

Or. en

Amendamentul 380
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că, după ce au înlocuit dialogul 
obişnuit, consultările privind drepturile 
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niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
rezultate substanţiale, sau chiar la niciun 
rezultat; salută lansarea, în 2009, a 
dialogurilor pe tema drepturilor omului cu 
Indonezia şi organizarea primelor reuniuni 
din cadrul dialogurilor cu Georgia şi cu 
Armenia;

Or. en

Amendamentul 381
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia; consideră că, deşi 
aceste dialoguri privind drepturile omului 
aduc în prim plan, în mod salutar, 
chestiunile legate de drepturile omului în 
contextul relaţiilor externe ale UE, ele nu 
pot fi lăsate să devină un scop în sine şi 
trebuie să se concentreze asupra 
măsurilor luate ca o reacţie la chestiunile 
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ridicate şi discutate în cadrul lor;

Or. en

Amendamentul 382
Thijs Berman

Propunere de rezoluţie
Punctul 80

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia;

80. salută instituirea de dialoguri privind 
drepturile omului cu fiecare din statele 
Asiei Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, 
Kârgâzstan şi Turkmenistan – în 2008; 
salută organizarea, în octombrie 2008, a 
primului seminar UE – societatea civilă din 
Uzbekistan privind drepturile omului; 
regretă faptul că dialogurile privind 
drepturile omului dintre UE şi China nu au 
dus la niciun progres în privinţa unor 
încălcări specifice ale drepturilor omului în 
China; îşi exprimă dezamăgirea cu privire 
la faptul că consultările privind drepturile 
omului dintre UE şi Rusia nu au dus la 
niciun rezultat concret; salută lansarea, în 
2009, a dialogurilor pe tema drepturilor 
omului cu Indonezia şi organizarea 
primelor reuniuni din cadrul dialogurilor cu 
Georgia şi cu Armenia; deplânge lipsa de 
rezultate din cadrul dialogului referitor la 
drepturile omului purtat cu India şi este 
dezamăgit de faptul că discriminarea pe 
bază de castă nu a fost discutată în cadrul 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 383
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 80a (nou)



PE450.657v02-00 230/254 AM\835119RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

80a (nou). solicită o coordonare strictă 
între statele membre ale UE, Comisia 
Europeană şi Agenţia pentru drepturi 
fundamentale înaintea fiecărui dialog pe 
tema drepturilor omului cu ţările terţe; 
relevă că, pentru a fi considerată, la nivel 
mondial, drept un punct de referinţă în 
ceea ce priveşte drepturile omului, UE 
trebuie să fie în măsură să soluţioneze 
încălcările drepturilor omului în 
interiorul ei însăşi;

Or. en

Amendamentul 384
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 81

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

81. salută primul dialog UE – Belarus pe 
tema drepturilor omului, desfăşurat în iunie 
2009, exprimându-şi, însă, regretul că 
acesta nu a dus, până în prezent, la nicio 
schimbare concretă în situaţia drepturilor 
omului din această ţară;

81. salută primul dialog UE – Belarus pe 
tema drepturilor omului, desfăşurat în iunie 
2009, exprimându-şi, însă, regretul că 
situaţia drepturilor omului din această ţară 
continuă să fie grea, cu restricţionarea 
neîntreruptă a libertăţii de asociere, de 
întrunire şi de exprimare şi cu reprimarea 
apărătorilor drepturilor omului şi a 
ziariştilor;

Or. en
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Amendamentul 385
Maria Eleni Koppa, Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 81a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

81a (nou). salută eforturile guvernului 
mexican de combatere a traficului de 
droguri şi a crimei organizate; regretă, 
însă, faptul că jurisdicţia militară nu a 
fost supusă Congresului, pentru 
reformarea codului de justiţie militară, 
care nu asigură răspunderea militarilor 
implicaţi în încălcări ale drepturilor 
omului; subliniază că parteneriatul 
strategic UE-Mexic ar trebui să reprezinte 
o oportunitate pentru consolidarea 
drepturilor omului şi a democraţiei şi îşi 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
încălcarea drepturilor omului ca o 
consecinţă a măsurilor mai stricte de 
securitate menite să combată ameninţările 
la adresa păcii şi prosperităţii;

Or. en

Amendamentul 386
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 82

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; invită autorităţile nord-coreene să 
adopte măsuri pozitive clare în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului, 

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; îndeamnă autorităţile nord-
coreene să adopte măsuri concrete şi 
tangibile în direcţia îmbunătăţirii situaţiei 
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subliniază faptul că, la evaluarea situaţiei 
privind drepturile omului se ţine seama nu 
numai de prevederile constituţionale, ci şi 
de măsurile constructive adoptate; îşi 
exprimă speranţa că Coreea de Nord se va 
arăta interesată de purtarea unui dialog 
constructiv cu UE pe tema drepturilor 
omului;

drepturilor omului, cere, în acest sens, 
autorităţilor să permită inspectarea 
tuturor tipurilor de centre de detenţie de 
către experţi internaţionali independenţi 
şi vizitarea ţării de către reporterii speciali 
ai ONU; subliniază faptul că, la evaluarea 
situaţiei drepturilor omului din ţară sa 
trebuie să se ţină seama nu numai de 
prevederile constituţionale ci, mai ales, de
aplicarea unor măsuri concrete; cere UE 
să sprijine înfiinţarea unei comisii de 
anchetă a ONU, care să evalueze 
încălcările drepturilor omului în Coreea 
de Nord; îşi exprimă speranţa că Coreea de 
Nord se va arăta interesată de purtarea unui 
dialog constructiv cu UE pe tema 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 387
Justas Vincas Paleckis

Propunere de rezoluţie
Punctul 82

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; invită autorităţile nord-coreene să 
adopte măsuri pozitive clare în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului, 
subliniază faptul că, la evaluarea situaţiei 
privind drepturile omului se ţine seama nu 
numai de prevederile constituţionale, ci şi 
de măsurile constructive adoptate; îşi 
exprimă speranţa că Coreea de Nord se va 
arăta interesată de purtarea unui dialog 
constructiv cu UE pe tema drepturilor 
omului;

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; invită autorităţile nord-coreene să 
adopte măsuri pozitive clare în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului, 
subliniază faptul că, la evaluarea situaţiei 
privind drepturile omului se ţine seama nu 
numai de prevederile constituţionale, ci şi
de măsurile constructive adoptate; cere, de 
asemenea, autorităţilor nord-coreene să 
ridice restricţiile impuse personalului 
internaţional în ceea ce priveşte 
monitorizarea distribuirii ajutoarelor şi să 
garanteze că ajutoarele internaţionale 
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ajung la cei aflaţi în nevoie; îşi exprimă 
speranţa că Coreea de Nord se va arăta 
interesată de purtarea unui dialog 
constructiv cu UE pe tema drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 388
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 82

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; invită autorităţile nord-coreene să 
adopte măsuri pozitive clare în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului, 
subliniază faptul că, la evaluarea situaţiei 
privind drepturile omului se ţine seama nu 
numai de prevederile constituţionale, ci şi 
de măsurile constructive adoptate; îşi 
exprimă speranţa că Coreea de Nord se va 
arăta interesată de purtarea unui dialog 
constructiv cu UE pe tema drepturilor 
omului;

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, 
parlamentul Republicii Populare 
Democrate Coreene (Coreea de Nord) a 
revizuit Constituţia, incluzând, printre 
altele, o prevedere potrivit căreia Coreea de 
Nord „respectă şi protejează drepturile 
omului”; invită autorităţile nord-coreene să 
adopte măsuri pozitive clare în direcţia 
îmbunătăţirii situaţiei drepturilor omului, 
subliniază faptul că, la evaluarea situaţiei 
privind drepturile omului se ţine seama nu 
numai de prevederile constituţionale, ci şi 
de măsurile constructive adoptate; 
îndeamnă conducerea din Coreea de Nord
să se angajeze în mod constructiv în 
dialoguri pe tema drepturilor omului cu 
UE;

Or. en
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Amendamentul 389
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 82a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82a (nou). subliniază că dialogul cu ţările 
terţe nu trebuie să constituie, în niciun 
caz, o nouă piedică în calea libertăţii 
popoarelor de a-şi hotărî propriul destin; 
deplânge, în consecinţă, faptul că politica 
Uniunii Europene în materie de drepturi 
ale omului ţine prea adesea seama de 
considerente diplomatice, politice sau 
economice şi are ca rezultat aplicarea 
unor standarde duble, ceea ce contravine 
unei concepţii universale a drepturilor 
omului; subliniază cât de important este 
pentru însăşi credibilitatea UE să se evite 
orice instrumentalizare a acestor aspecte 
şi orice ingerinţă în viaţa politică a ţărilor 
terţe;

Or. fr

Amendamentul 390
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluţie
Punctul 82a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

85a (nou) este în continuare preocupat de 
faptul că dialogul cu Iranul privind 
drepturile omului este îngheţat din 2006, 
din cauza absenţei oricărei evoluţii 
pozitive în ceea ce priveşte îmbunătăţirea 
situaţiei drepturilor omului şi a lipsei de 
cooperare din partea Iranului; solicită 
autorităţilor iraniene să reia acest dialog 
în vederea sprijinirii tuturor 
reprezentanţilor societăţii civile angajaţi 
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pe drumul către democraţie şi să 
consolideze - prin mijloace paşnice şi 
non-violente - procesul deja în curs, care 
poate impulsiona reformele democratice, 
instituţionale şi constituţionale, poate 
asigura temeinicia acestor reforme şi da 
mai multă pondere implicării tuturor 
apărătorilor drepturilor omului iranieni şi 
a reprezentanţilor societăţii civile în 
elaborarea politicilor şi poate consolida 
rolul acestora în discursul politic general; 
este profund îngrijorat de faptul că, în 
2008 şi 2009, situaţia drepturilor omului 
din Iran s-a înrăutăţit, iar libertatea de
exprimare şi de întrunire au continuat să 
fie îngrădite; în acest context, este 
profund îngrijorat de reducerea la tăcere 
a ziariştilor, scriitorilor, intelectualilor şi 
a activiştilor pentru drepturile femeii şi 
drepturile omului; este în continuare 
îngrijorat de reprimarea minorităţilor 
etnice şi religioase în Iran;

Or. en

Amendamentul 391
Charles Goerens, Niccolò Rinaldi, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Marietje 
Schaake, Sarah Ludford

Propunere de rezoluţie
Punctul 82a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82a (nou) continuă să fie preocupat de 
faptul că dialogul cu Iranul pe tema 
drepturilor omului este întrerupt din 
2004, din cauza lipsei de cooperare din 
partea Iranului şi consideră că a sosit 
timpul ca comunitatea internaţională să 
acţioneze în sprijinul societăţii civile 
iraniene, în acest moment de răscruce din 
istoria mişcării democratice a ţării; cere 
Consiliului, Comisiei şi statelor membre 
să sprijine şi să consolideze prin mijloace 
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paşnice, lipsite de violenţă, aceste procese 
care pot constitui un sprijin pentru 
reformele democratice, pot asigura 
sustenabilitatea lor şi pot consolida 
implicarea apărătorilor iranieni ai 
drepturilor omului şi a reprezentanţilor 
societăţii civile în procesele de elaborare a 
politicilor, întărind rolul societăţii civile 
în cadrul discursului politic general; 

Or. en

Amendamentul 392
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 82a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82a (nou) continuă să fie preocupat de 
faptul că dialogul cu Iranul pe tema 
drepturilor omului este întrerupt din 
2004, din cauza lipsei de cooperare din 
partea Iranului şi consideră că a sosit 
timpul ca comunitatea internaţională să 
acţioneze în sprijinul societăţii civile 
iraniene, în acest moment de răscruce din 
istoria mişcării democratice a ţării; cere 
Consiliului, Comisiei şi statelor membre 
să sprijine şi să consolideze prin mijloace 
paşnice, lipsite de violenţă, aceste procese 
care pot constitui un sprijin pentru 
reformele democratice, pot asigura 
sustenabilitatea lor şi pot consolida 
implicarea apărătorilor iranieni ai 
drepturilor omului şi a reprezentanţilor 
societăţii civile în procesele de elaborare a 
politicilor, întărind rolul societăţii civile 
în cadrul discursului politic general;

Or. en
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Amendamentul 393
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 82b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

82b (nou) ia act de îngrijorătoarea 
tendinţă către autoritarism care se 
remarcă în Cambogia, subliniată de o 
îndelungată impunitate pentru încălcarea 
drepturilor omului şi de restrângerea 
spaţiului politic şi a libertăţii de 
exprimare a membrilor partidelor politice 
din opoziţie, precum şi a altor activişti 
politici; cere Comisiei să acţioneze în 
vederea reactivării Acordului privind 
Cambogia, încheiat în 1991 la Paris;

Or. en

Amendamentul 394
Vytautas Landsbergis

Propunere de rezoluţie
Punctul 83

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

83. recunoaşte că drepturilor economice, 
sociale şi culturale ar trebui să li se acorde 
aceeaşi importanţă ca şi drepturilor civile şi 
politice, ţinând seama de universalitatea, 
indivizibilitatea, interdependenţa şi 
interconexiunea tuturor drepturilor omului, 
confirmate de Conferinţa mondială privind 
drepturile omului de la Viena din 1993; 
îndeamnă ţările din întreaga lume să 
semneze Protocolul facultativ la Pactul 
internaţional privind drepturile economice, 
sociale şi culturale (OP-ICESCR), care a 
fost deschis spre semnare la 24 septembrie 
2009;

83. recunoaşte că drepturilor economice, 
sociale şi culturale ar trebui să li se acorde 
aceeaşi importanţă ca şi drepturilor civile şi
politice, deopotrivă cu dreptul de a trăi în 
democraţie, de a beneficia de acces la o 
judecată echitabilă, ţinând seama de 
universalitatea, indivizibilitatea, 
interdependenţa şi interconexiunea tuturor 
drepturilor omului, confirmate de 
Conferinţa mondială privind drepturile 
omului de la Viena din 1993; îndeamnă 
ţările din întreaga lume să semneze 
Protocolul facultativ la Pactul internaţional 
privind drepturile economice, sociale şi 
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culturale (OP-ICESCR), care a fost deschis 
spre semnare la 24 septembrie 2009;

Or. en

Amendamentul 395
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 83a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

83a (nou). recunoaşte că criza economică 
şi financiară exercită un impact 
considerabil asupra populaţiilor din 
interiorul şi din afara Uniunii Europene, 
constată că diferitele planuri de 
austeritate adoptate de Uniunea 
Europeană şi de alte instituţii 
internaţionale, cum este FMI, au condus 
adesea la o agravare a situaţiei 
drepturilor sociale şi la o explozie a 
şomajului şi a precarităţii, precum şi la o 
degradare a condiţiilor de viaţă, în special 
a persoanelor aflate într-o situaţie de 
maximă vulnerabilitate şi fragilitate din 
statele în cauză;

Or. fr

Amendamentul 396
Peter van Dalen, Charles Tannock

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
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adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, 
în cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este 
sărăcia; invită UE să-şi multiplice 
eforturile şi fondurile consacrate realizării 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), ţinând seama de faptul că, la nivel 
mondial, obiectivele stabilite pentru 2015 
sunt departe de a fi atinse;

adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; invită UE să-şi 
multiplice eforturile şi fondurile consacrate 
realizării Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), ţinând seama de faptul 
că, la nivel mondial, obiectivele stabilite 
pentru 2015 sunt departe de a fi atinse;

Or. en

Amendamentul 397
Leonidas Donskis

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, 
în cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn 
şi la siguranţă personală; recunoaşte că 
sărăcia constituie un factor important, 
aflat în spatele multor situaţii în care 
aceste drepturi nu sunt respectate; invită 
UE să-şi multiplice eforturile şi fondurile 
consacrate realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

Or. en

Amendamentul 398
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 84
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile 
consacrate realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

Or. de

Amendamentul 399
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

84. subliniază că drepturile omului includ, 
inter alia, dreptul la hrană, apă şi 
salubritate, educaţie, locuinţă adecvată, 
teritoriu, un loc de muncă demn, asigurare 
socială, precum şi dreptul de a înfiinţa 
sindicate; recunoaşte faptul că, în cea mai 
mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse; în acest context, 
reiterează importanţa asigurării unor 
politici bazate pe drepturile omului în 
vederea realizării ODM;
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Or. en

Amendamentul 400
Vittorio Prodi

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa sindicate; aceste drepturi ar trebui 
acordate  şi generaţiilor viitoare, sub 
forma accesului liber la resursele 
naturale, pe bază de sustenabilitate; 
recunoaşte faptul că, în cea mai mare parte 
a cazurilor, motivul nerespectării acestor 
drepturi este sărăcia; invită UE să-şi 
multiplice eforturile şi fondurile consacrate 
realizării Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM), ţinând seama de faptul 
că, la nivel mondial, obiectivele stabilite 
pentru 2015 sunt departe de a fi atinse;

Or. en

Amendamentul 401
Thijs Berman

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
spatele celor mai multe situaţii în care 
aceste drepturi nu sunt respectate stau 
sărăcia şi lipsa bunei guvernanţe; invită 
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fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

UE să-şi multiplice eforturile şi fondurile 
consacrate realizării Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

Or. en

Amendamentul 402
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 84

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; recunoaşte faptul că, în 
cea mai mare parte a cazurilor, motivul 
nerespectării acestor drepturi este sărăcia; 
invită UE să-şi multiplice eforturile şi 
fondurile consacrate realizării Obiectivelor 
de dezvoltare ale mileniului (ODM), ţinând 
seama de faptul că, la nivel mondial, 
obiectivele stabilite pentru 2015 sunt 
departe de a fi atinse;

84. subliniază că drepturile omului includ 
dreptul la hrană, apă, educaţie, locuinţă 
adecvată, teritoriu, un loc de muncă demn, 
asigurare socială, precum şi dreptul de a 
înfiinţa un sindicat; subliniază că, într-un 
anumit număr de ţări, inclusiv din sânul 
UE,  acestea se află în regres; recunoaşte 
faptul că, în cea mai mare parte a cazurilor, 
motivul nerespectării acestor drepturi este 
sărăcia; invită UE să-şi multiplice 
eforturile şi fondurile consacrate realizării 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM), ţinând seama de faptul că, la nivel 
mondial, obiectivele stabilite pentru 2015 
sunt departe de a fi atinse;

Or. fr

Amendamentul 403
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 84a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

84a (nou). subliniază că definiţia dată 
sclaviei de Organizaţia Naţiunilor Unite 
corespunde stării sau condiţiei unei 
persoane asupra căreia se exercită 
atributele dreptului de proprietate sau 
unele dintre acestea; deplânge faptul că 
unele forme de sclavie modernă subzistă, 
inclusiv în sânul Uniunii Europene; cere, 
în consecinţă, Comisiei să practice în 
această privinţă o politică mult mai fermă, 
în special în cazul persoanelor angajate la 
domiciliu, care constituie categoria socio-
profesională cea mai expusă acestor
forme de sclavie;

Or. fr

Amendamentul 404
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 85a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

85a (nou). cere Comisiei şi statelor 
membre să vegheze ca întreprinderile de 
drept naţional sau european să nu eludeze 
respectarea drepturilor omului şi a 
standardelor sanitare sau ambientale care 
li se impun atunci când se instalează sau 
îşi desfăşoară activitatea în state terţe, în 
special în ţările în curs de dezvoltare;

Or. fr
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Amendamentul 405
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 86

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

86. salută eforturile Comisiei şi ale 
statelor membre de combatere a crizei 
economice şi financiare mondiale, 
limitând, astfel, efectele negative pe care 
criza le-a avut asupra situaţiei drepturilor 
omului în lume; salută cea de-a 10-a 
sesiune specială a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, desfăşurată la 20 
februarie 2009, intitulată „Impactul crizelor 
economice şi financiare mondiale asupra 
realizării la nivel universal şi a posibilităţii 
de a se bucura în mod efectiv de drepturile 
omului";

86. ia act de deciziile Comisiei şi ale 
statelor membre în vederea combaterii 
crizei economice şi financiare mondiale, 
însă regretă că acestea nu au ţinut seama 
de efectele negative pe care criza le-a avut 
asupra situaţiei drepturilor omului; salută 
cea de-a 10-a sesiune specială a Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, 
desfăşurată la 20 februarie 2009, intitulată 
„Impactul crizelor economice şi financiare 
mondiale asupra realizării la nivel 
universal şi a posibilităţii de a se bucura în 
mod efectiv de drepturile omului";

Or. fr

Amendamentul 406
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 86

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

86. salută eforturile Comisiei şi ale 
statelor membre de combatere a crizei 
economice şi financiare mondiale, 
limitând, astfel, efectele negative pe care 
criza le-a avut asupra situaţiei drepturilor 
omului în lume; salută cea de-a 10-a 
sesiune specială a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, desfăşurată la 20 
februarie 2009, intitulată „Impactul crizelor 
economice şi financiare mondiale asupra 
realizării la nivel universal şi a posibilităţii 
de a se bucura în mod efectiv de drepturile 

86. cere Comisiei şi ale statelor membre 
să-şi respecte angajamentele legate de 
ODM asumate  faţă de ţările în curs de 
dezvoltare, în vederea combaterii crizei 
economice şi financiare mondiale, 
limitând, astfel, efectele negative pe care 
criza le-a avut asupra situaţiei drepturilor 
omului în lume; salută cea de-a 10-a 
sesiune specială a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului, desfăşurată la 20 
februarie 2009, intitulată „Impactul crizelor 
economice şi financiare mondiale asupra 
realizării la nivel universal şi a posibilităţii 



AM\835119RO.doc 245/254 PE450.657v02-00

RO

omului"; de a se bucura în mod efectiv de drepturile 
omului";

Or. en

Amendamentul 407
Richard Howitt

Propunere de rezoluţie
Punctul 86

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

86. salută eforturile Comisiei şi ale statelor 
membre de combatere a crizei economice 
şi financiare mondiale, limitând, astfel, 
efectele negative pe care criza le-a avut 
asupra situaţiei drepturilor omului în lume; 
salută cea de-a 10-a sesiune specială a 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului, desfăşurată la 20 februarie 2009, 
intitulată „Impactul crizelor economice şi 
financiare mondiale asupra realizării la 
nivel universal şi a posibilităţii de a se 
bucura în mod efectiv de drepturile 
omului";

86. salută eforturile Comisiei şi ale statelor 
membre de combatere a crizei economice 
şi financiare mondiale, limitând, astfel, 
efectele negative pe care criza le-a avut 
asupra situaţiei drepturilor omului în lume; 
salută cea de-a 10-a sesiune specială a 
Consiliului ONU pentru Drepturile 
Omului, desfăşurată la 20 februarie 2009, 
intitulată „Impactul crizelor economice şi 
financiare mondiale asupra realizării la 
nivel universal şi a posibilităţii de a se 
bucura în mod efectiv de drepturile 
omului"; cere statelor membre ca, faţă în 
faţă cu criza, să-şi menţină cooperarea cu 
ţările terţe în domeniul drepturilor omului 
şi insistă asupra faptului că lipsa 
resurselor nu poate constitui niciodată un 
argument care să justifice încălcarea 
drepturilor omului;

Or. en
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Amendamentul 408
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 86a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

86a (nou). constată că resursele naturale 
sunt necesare vieţii şi oferă beneficii 
colective, din c are cauză trebuie să fie 
considerate drept bunuri comune ale 
umanităţii; observă, însă, cu îngrijorare 
că populaţiile locale nu au întotdeauna 
acces la aceste resurse sau sunt plătite 
adesea cu sume mici sau deloc pentru 
serviciile la crearea cărora contribuie, cu 
toate că ele sunt cel mai drastic afectate 
de pierderea biodiversităţii şi de dispariţia 
serviciilor ecosistemice; în consecinţă, 
subliniază importanţa definirii unor 
instrumente politice destinate să 
soluţioneze problema acestui acces 
diferenţiat şi a repartizării inegale a 
beneficiilor pe care le oferă resursele 
naturale;

Or. fr

Amendamentul 409
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 86b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

86b (nou). constată că un număr 
considerabil de persoane şi de minorităţi 
culturale nu au, sau nu mai au acces la 
anumite resurse, din cauza acaparării lor 
de către întreprinderi sau entităţi private, 
care pot beneficia de sprijinul 
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autorităţilor politice ale statelor în cauză; 
subliniază că această situaţie are, în 
special, consecinţe ce ţin de penuria 
alimentară generată prin expulzarea 
ţăranilor, de creşterea preţului produselor 
alimentare şi de accesul la bunurile 
fundamentale, cum este apa; cere, în 
consecinţă, Uniunii Europene şi statelor 
membre să ia măsurile necesare pentru a 
pune capăt acaparării resurselor, în 
special a pământului, de către 
întreprinderile europene şi să promoveze 
în cadrul forurilor şi al conferinţelor 
internaţionale (Banca Mondială, 
CNUCED, FMI, OCDE etc.) propuneri 
urmărind recunoaşterea bunurilor 
publice mondiale şi consemnarea 
acestora într-o convenţie specifică a 
ONU;

Or. fr

Amendamentul 410
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 89

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

89. ia act cu satisfacţie de faptul că, în 
2008-2009, resursele pentru drepturile 
omului şi democraţie au însumat peste 235 
de milioane EUR, ceea ce a permis 
finanţarea a 900 de proiecte în circa 100 de 
ţări; constată că un număr deosebit de 
ridicat de proiecte a fost finanţat în ţări 
vizate de Politica europeană de vecinătate, 
în timp ce ţările ACP au primit suma totală 
cea mai ridicată;

89. ia act cu satisfacţie de faptul că, în 
2008-2009, resursele pentru drepturile 
omului şi democraţie au însumat peste 235 
de milioane EUR, ceea ce a permis 
finanţarea a 900 de proiecte în circa 100 de 
ţări; constată că un număr deosebit de 
ridicat de proiecte a fost finanţat în ţări 
vizate de Politica europeană de vecinătate, 
în timp ce ţările ACP au primit suma totală 
cea mai ridicată;  consideră că finanţarea 
EIDHR ar trebui majorată semnificativ, 
astfel încât să includă finanţarea unei 
Fundaţii europene pentru democraţie, 
care să sprijine edificarea capacităţilor în 
domeniul drepturilor omului şi 
promovarea democraţiei în societăţile în 
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care aceasta este necesară în cel mai înalt 
grad;

Or. en

Amendamentul 411
Fiorello Provera

Propunere de rezoluţie
Punctul 91

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

91. subliniază importanţa utilizării IEDDO 
pentru a reacţiona la noile ameninţări la 
adresa drepturilor omului şi pentru a oferi 
sprijin crescând apărătorilor drepturilor 
omului şi victimelor încălcărilor drepturilor 
omului; sprijină o reţea formată din 
unsprezece organizaţii finanţate de 
IEDDO, care se concentrează pe protecţia 
apărătorilor drepturilor omului şi pe 
reacţia rapidă în situaţii de urgenţă;

91. subliniază importanţa utilizării 
IEDDO pentru a reacţiona la noile 
ameninţări la adresa drepturilor omului şi
pentru a oferi sprijin crescând apărătorilor 
drepturilor omului şi victimelor 
încălcărilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 412
Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 91

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

91. subliniază importanţa utilizării IEDDO 
pentru a reacţiona la noile ameninţări la 
adresa drepturilor omului şi pentru a oferi 
sprijin crescând apărătorilor drepturilor 
omului şi victimelor încălcărilor drepturilor 
omului; sprijină o reţea formată din 
unsprezece organizaţii finanţate de 
IEDDO, care se concentrează pe protecţia 
apărătorilor drepturilor omului şi pe reacţia 

91. subliniază importanţa utilizării IEDDO 
pentru a reacţiona la noile ameninţări la 
adresa drepturilor omului şi pentru a oferi 
sprijin crescând apărătorilor drepturilor 
omului şi victimelor încălcărilor drepturilor 
omului; sprijină o reţea formată din 
unsprezece organizaţii finanţate de 
IEDDO, care se concentrează pe protecţia 
apărătorilor drepturilor omului şi pe reacţia 
rapidă în situaţii de urgenţă; încurajează 
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rapidă în situaţii de urgenţă; dezvoltarea unor strategii specifice, 
pentru a răspunde necesităţilor diferitelor 
categorii de apărători ai drepturilor 
omului, inclusiv ale acelora care apără 
drepturile LGBTI şi ale acelora care sunt 
asociaţi cu anchetarea încălcărilor 
drepturilor omului şi ale dreptului 
umanitar;

Or. en

Amendamentul 413
Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 92

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

92. solicită Comisiei să asigure coerenţa 
dintre priorităţile politice ale Uniunii şi 
proiectele şi programele pe care le sprijină, 
mai ales în ceea ce priveşte programele 
sale bilaterale cu ţările terţe;

92. solicită Comisiei să asigure coerenţa 
dintre priorităţile politice ale Uniunii,
parteneriatele şi acordurile de cooperare 
ale acesteia şi proiectele şi programele pe 
care le sprijină, mai ales în ceea ce priveşte 
programele sale bilaterale cu ţările terţe;

Or. en

Amendamentul 414
Niccolò Rinaldi, Gabriele Albertini

Propunere de rezoluţie
Punctul 92a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

92a (nou). preocupat de situaţia care 
continuă să fie îngrijorătoare a 
drepturilor omului pe continentul african 
şi nutrind convingerea că, odată cu 
adoptarea Cartei africane a drepturilor 
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omului şi ale popoarelor (cunoscută şi 
sub denumirea de Carta de la Banjul), 
statele africane au făcut paşi semnificativi 
în direcţia promovării statului de drept la 
nivel continental, Parlamentul European 
hotărăşte deschiderea unei linii bugetare 
destinate sprijinirii activităţii Curţii 
Africane pentru Drepturile Omului şi ale 
Popoarelor. 

Or. en

Amendamentul 415
Konrad Szymański

Propunere de rezoluţie
Punctul 93

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

93. invită personalul Comisiei să se 
reunească în mod regulat cu reprezentanţii 
societăţii civile la Bruxelles pentru a 
promova dialogul cu partenerii direct 
implicaţi în implementarea proiectelor pe 
teren;

93. invită personalul Comisiei să se 
reunească în mod regulat cu reprezentanţii 
societăţii civile şi ai bisericilor la 
Bruxelles pentru a promova dialogul cu 
partenerii direct implicaţi în implementarea 
proiectelor pe teren;

Or. en

Amendamentul 416
Marietje Schaake

Propunere de rezoluţie
Punctul 94a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

97a (nou). cere IR/VP să insiste asupra 
implementării Programului oraşelor-
adăpost, care oferă adăpost apărătorilor 
drepturilor omului în oraşe din Europa;
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Or. en

Amendamentul 417
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 95a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

95a (nou). cere IR/VP să monitorizeze 
implementarea recomandărilor formulate 
în rapoartele finale ale MOA UE, să 
asigure, dacă este necesar, asistenţă în 
acest sens şi să informeze regulat PE 
despre acestea;  

Or. en

Amendamentul 418
Marie-Christine Vergiat
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluţie
Punctul 96

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

96. solicită din nou ca procesul electoral, 
inclusiv faza pre-electorală şi cea post-
electorală, să fie integrat în diferitele 
niveluri de dialog politic purtat cu ţările 
terţe interesate, în vederea asigurării 
coerenţei politicilor UE şi a reafirmării 
rolului fundamental al drepturilor omului 
şi al democraţiei;

96. subliniază cât de important este ca 
asistenţa şi acţiunile de observare a 
alegerilor să fie desfăşurate împreună cu 
Organizaţia Naţiunilor Unite;  consideră, 
de asemenea, că această asistenţă nu 
trebuie, în niciun caz, să se transforme 
într-o formă de ingerinţă a UE în viaţa 
politică a ţărilor terţe;

Or. fr
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Amendamentul 419
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 96

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

96. solicită din nou ca procesul electoral, 
inclusiv faza pre-electorală şi cea post-
electorală, să fie integrat în diferitele 
niveluri de dialog politic purtat cu ţările 
terţe interesate, în vederea asigurării 
coerenţei politicilor UE şi a reafirmării 
rolului fundamental al drepturilor omului şi 
al democraţiei;

96. solicită din nou ca procesul electoral, 
inclusiv faza pre-electorală şi cea post-
electorală, să fie integrat în diferitele 
niveluri de dialog politic purtat cu ţările 
terţe interesate şi, dacă este necesar, să fie 
însoţit de acţiuni concrete, în vederea 
asigurării coerenţei politicilor UE şi a 
reafirmării rolului fundamental al 
drepturilor omului şi al democraţiei;

Or. de

Amendamentul 420
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 96a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

96a (nou) solicită o mai mare vigilenţă în 
ceea ce priveşte criteriile de selecţie a 
ţărilor în care urmează să se desfăşoare 
asistenţa electorală/observarea alegerilor, 
precum şi în ceea ce priveşte respectarea 
metodologiei şi a normelor stabilite la 
nivel internaţional, în special cu privire la 
natura independentă şi la eficacitatea 
misiunilor;

Or. en
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Amendamentul 421
Raimon Obiols

Propunere de rezoluţie
Punctul 98

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

98. invită Consiliul şi Comisia să utilizeze 
în mod cuprinzător rezoluţiile şi alte 
comunicări ale Parlamentului şi să 
răspundă în mod concret la preocupările şi 
dorinţele exprimate în acestea;

98. invită Consiliul şi Comisia să utilizeze 
integral rezoluţiile şi alte comunicări ale 
Parlamentului şi să răspundă în mod 
concret la preocupările şi dorinţele 
exprimate în acestea, în special în legătură 
cu rezoluţiile de urgenţă;

Or. en

Amendamentul 422
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 98a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

98a (nou). reiterează necesitatea de a 
acorda o mai mare vizibilitate Premiului 
Saharov pentru libertatea de gândire, 
decernat anual de PE; regretă că nu se 
procedează la o post-monitorizare a 
situaţiei laureaţilor şi candidaţilor, şi nici 
a celei din ţările acestora; cere, de 
asemenea, Consiliului şi Comisiei să 
acorde vizibilitate acestui premiu, printre 
altele incluzându-l în raportul anual 
referitor la drepturile omului; în plus, 
cere Consiliului şi Comisiei să rămână în 
contact cu candidaţii şi laureaţii 
Premiului Saharov, pentru a asigura un 
dialog continuu şi monitorizarea 
neîntreruptă a situaţiei drepturilor omului 
din ţările în cauză, precum şi pentru a 
oferi protecţie celor care sunt supuşi unor 
grave persecuţii;
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Or. en

Amendamentul 423
Elisabeth Jeggle

Propunere de rezoluţie
Punctul 99

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

99. reaminteşte delegaţiilor Parlamentului 
să includă, în mod sistematic, dezbateri pe 
tema drepturilor omului pe ordinea de zi
ale reuniunilor interparlamentare, să se 
întâlnească cu apărătorii drepturilor omului 
şi să acorde acestora, atunci când este 
oportun, vizibilitate şi protecţie 
internaţională;

99. reaminteşte delegaţiilor Parlamentului 
să includă, în mod sistematic, dezbateri pe 
tema drepturilor omului pe ordinea de zi a
reuniunilor interparlamentare, să includă 
în vizitele lor proiecte şi instituţii care 
urmăresc îmbunătăţirea respectării 
drepturilor omului, să se întâlnească cu 
apărătorii drepturilor omului şi să le acorde 
acestora, atunci când este oportun, 
vizibilitate şi protecţie internaţională;

Or. de


