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Amendamentul 1
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Referirea 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluția sa din 13 iulie 
1990 privind semnificația acordului de 
liber-schimb care urmează să fie încheiat 
între CEE și Consiliul de cooperare al 
Golfului,

– având în vedere rezoluția sa din 13 iulie 
1990,

Or. es

Amendamentul 2
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul său din 10 mai 
2010 privind Uniunea pentru Mediterana,

Or. es

Amendamentul 3
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul Rocard al 
Parlamentului European intitulat 
„Reforma în lumea arabă: ce strategie ar 
trebui să adopte UE)” (INI/2006/2172),

Or. en
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Amendamentul 4
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Referirea 11 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 188 C și 
articolul 188 N alineatul (6) literele (a) și 
(v) din Tratatul de la Lisabona, în temeiul 
cărora, înainte de a încheia orice acord 
internațional care vizează domenii care fac 
obiectul procedurii legislative ordinare, 
Consiliul solicită aprobarea Parlamentului,

– având în vedere articolele 207 și 218 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora, înainte de a 
încheia orice acord internațional care 
vizează domenii care fac obiectul 
procedurii legislative ordinare, Consiliul 
solicită aprobarea Parlamentului,

Or. fr

Amendamentul 5
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Declarația Adunării 
Generale din 1988 a Organizației 
Națiunilor Unite privind dreptul și 
responsabilitatea indivizilor, grupurilor și 
organelor societății de a promova și 
proteja drepturile omului și libertățile 
fundamentale universal recunoscute 
(cunoscută și sub numele de „Declarația 
apărătorilor drepturilor omului”),

Or. fr

Amendamentul 6
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul A 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(A) întrucât regiunea Golfului trebuie 
tratată actualmente luând în considerare 
emergența noului pol economic mondial, 
constituit din statele Consiliului de
Cooperare al Golfului (CCG),

(A) întrucât regiunea Golfului trebuie 
tratată actualmente luând în considerare 
emergența noului pol economic mondial, 
constituit din statele Consiliului de 
Cooperare al Golfului (CCG), ia act de 
faptul că UE este al doilea partener 
comercial ca mărime al CCG, iar CCG 
este a cincea piață de export pentru UE;

Or. en

Amendamentul 7
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
nuclear iranian, terorismul islamist, 
pirateria, Yemenul) și întrucât, până în 
prezent, CCG rămâne singura organizație 
regională stabilă bazată pe multilateralitate 
și cooperare,

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
și întrucât, până în prezent, CCG rămâne 
singura organizație regională stabilă bazată 
pe multilateralitate și cooperare;

Or. es

Amendamentul 8
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Β 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Β) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 

(Β) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
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nuclear iranian, terorismul islamist, 
pirateria, Yemenul) și întrucât, până în 
prezent, CCG rămâne singura organizație 
regională stabilă bazată pe multilateralitate 
și cooperare,

nuclear iranian, terorismul, pirateria, 
Yemenul) și întrucât, până în prezent, CCG 
rămâne singura organizație regională 
stabilă bazată pe multilateralitate și 
cooperare,

Or. el

Amendamentul 9
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
nuclear iranian, terorismul islamist, 
pirateria, Yemenul) și întrucât, până în 
prezent, CCG rămâne singura organizație 
regională stabilă bazată pe multilateralitate 
și cooperare,

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
nuclear iranian, căutarea unei soluții 
pașnice în Orientul Mijlociu, amenințarea 
continuă pe care o reprezintă terorismul, 
pirateria, Yemenul) și întrucât, până în 
prezent, CCG rămâne singura organizație 
regională stabilă bazată pe multilateralitate 
și cooperare;

Or. en

Amendamentul 10
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Considerentul B 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
nuclear iranian, terorismul islamist, 
pirateria, Yemenul) și întrucât, până în 
prezent, CCG rămâne singura organizație 
regională stabilă bazată pe multilateralitate 

(B) întrucât mediul geopolitic al Golfului 
concentrează o serie de mize în materie de 
securitate, cu implicații globale și regionale 
(stabilizarea situației din Irak, programul 
nuclear iranian, terorismul islamist, 
pirateria, Darfur, Yemen) și întrucât, până 
în prezent, CCG rămâne singura 
organizație regională stabilă bazată pe 
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și cooperare, multilateralitate și cooperare;

Or. fr

Amendamentul 11
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ca) întrucât Golful este o regiune de 
importanță crucială pentru UE și, într-o 
lume multipolară și interdependentă, 
astfel de parteneriate pot face față 
provocărilor politice și în materie de 
securitate;

Or. el

Amendamentul 12
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât procesul de liberalizare și 
diversificare a structurilor economice 
inițiat în mai multe țări ale CCG a generat 
noi dinamici interne, politice (reforme 
constituționale, participare politică, 
consolidarea instituțiilor) și sociale 
(crearea unei rețele asociative, asociații 
patronale, condiția femeilor), care ar trebui 
încurajate și susținute;

(D) întrucât procesul de liberalizare și 
diversificare a structurilor economice 
inițiat în mai multe state membre ale CCG 
a generat noi dinamici interne, politice 
(reforme constituționale, participare 
politică, consolidarea instituțiilor) și 
sociale (crearea unei rețele asociative, 
asociații patronale, accesul femeilor la 
posturi de conducere), care ar trebui 
încurajate și susținute;

Or. fr
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Amendamentul 13
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Considerentul D 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(D) întrucât procesul de liberalizare și 
diversificare a structurilor economice 
inițiat în mai multe țări ale CCG a 
generat noi dinamici interne, politice 
(reforme constituționale, participare 
politică, consolidarea instituțiilor) și 
sociale (crearea unei rețele asociative, 
asociații patronale, condiția femeilor), 
care ar trebui încurajate și susținute;

eliminat

Or. es

Amendamentul 14

Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Da) întrucât toate cele șase state membre 
sunt monarhii ereditare, caracterizate 
printr-o reprezentare politică limitată, în 
special în ceea ce privește femeile, și care, 
în majoritatea cazurilor, nu au un 
parlament ales;

Or. en

Amendamentul 15
Dominique Baudis, Mário David

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

(Da) ținând seama de condițiile de viață și 
de muncă precare și inacceptabile ale 
lucrătorilor migranți, în ciuda rolului 
central pe care aceștia  îl joacă în mai 
multe sectoare de activitate economică din 
statele membre ale CCG;

Or. fr

Amendamentul 16

Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Db) întrucât străinii, în special femeile 
care desfășoară activități casnice, 
reprezintă aproximativ 40% din totalul 
populației din statele CCG și 80% din 
populația Emiratelor Arabe Unite;

Or. en

Amendamentul 17
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât volumul investițiilor țărilor 
CCG în regiunile învecinate la sud cu 
Uniunea Europeană atrage după sine 
sinergii în cooperarea dintre Europa, 
regiunea Mediteranei și regiunea Golfului;

(E) întrucât volumul investițiilor țărilor 
CCG și provocările comune în regiunile 
învecinate la sud cu Uniunea Europeană 
atrage după sine sinergii în cooperarea 
dintre Europa, regiunea Mediteranei și 
regiunea Golfului;

Or. es



PE452.877v01-00 10/38 AM\840031RO.doc

RO

Amendamentul 18
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Considerentul E 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(E) întrucât volumul investițiilor țărilor
CCG în regiunile învecinate la sud cu 
Uniunea Europeană atrage după sine 
sinergii în cooperarea dintre Europa, 
regiunea Mediteranei și regiunea Golfului;

(E) întrucât volumul investițiilor statelor
CCG în regiunile învecinate la sud cu 
Uniunea Europeană atrage după sine 
sinergii în cooperarea dintre Europa, 
regiunea Mediteranei și regiunea Golfului;

Or. fr

Amendamentul 19
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ga) ținând seama de influența din ce în 
ce mai mare a țărilor CCG asupra lumii 
arabo-musulmane și de rolul important pe 
care acestea îl pot juca în dialogul 
intercultural;

Or. fr

Amendamentul 20
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(Ha) întrucât este necesară adoptarea 
unei poziții clare și menținerea unui 
angajament de durată de către UE în 
regiunea Golfului, care să garanteze o 
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mai mare vizibilitate și o prezență 
strategică în zonă;

Or. es

Amendamentul 21
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1) reamintește că încheierea acordului de 
liber schimb între UE și CCG rămâne o 
prioritate și că un eventual eșec ar 
contraveni intereselor celor două părți; 
subliniază că încheierea acestui acord ar 
constitui o recunoaștere reciprocă a 
credibilității celor două organizații, care 
au optat pentru multilateralitate și 
integrare;

eliminat

Or. es

Amendamentul 22
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1a) având în vedere prezența limitată a 
Uniunii Europene în regiunea Golfului, 
în cadrul noilor structuri ale relațiilor 
externe ale Uniunii Europene, o politică 
de comunicare integrată ar trebui să 
contribuie la elaborarea unei politici de 
informare direcționate și eficiente privind 
Uniunea Europeană în cadrul țărilor din 
Golf;

Or. fr
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Amendamentul 23
Raimon Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(1a) consideră cu UE trebuie să dezvolte o 
strategie pentru această regiune, care să 
vizeze consolidarea legăturilor sale cu 
CCG, sprijinirea procesului de integrare 
regională și încurajarea relațiilor 
bilaterale cu statele CCG;

Or. es

Amendamentul 24
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 2 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(2) consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să propună crearea unui 
parteneriat strategic cu CCG și cu statele 
sale membre, la înălțimea rolurilor celor 
două entități pe scena internațională; 
subliniază importanța organizării, în acest 
scop, a unui summit periodic la nivel de 
șefi de stat și de guvern;

(2) subliniază că obiectivul este încheierea 
unui parteneriat strategic cu CCG și cu 
statele sale membre, la înălțimea rolurilor 
celor două entități pe scena internațională; 
subliniază importanța organizării, în acest
scop, a unui summit periodic la nivel de 
șefi de stat și de guvern;

Or. el

Amendamentul 25
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 2 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(2) consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să propună crearea unui parteneriat 
strategic cu CCG și cu statele sale membre, 
la înălțimea rolurilor celor două entități pe 
scena internațională; subliniază importanța 
organizării, în acest scop, a unui summit 
periodic la nivel de șefi de stat și de 
guvern;

(2) consideră că Uniunea Europeană 
trebuie să propună crearea unui parteneriat 
strategic cu CCG și cu statele sale membre, 
la înălțimea rolurilor celor două entități pe 
scena internațională; subliniază importanța 
organizării, în acest scop, a unui summit 
periodic la nivel de șefi de stat și de 
guvern, independent de evoluția 
negocierilor în curs;

Or. fr

Amendamentul 26
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(2a) subliniază, de asemenea, importanța 
unui parteneriat în condiții de egalitate 
bazat pe cooperare și dialog, care ține 
seama de diferențele dintre cele două 
entități și de potențialul de extindere a 
cooperării și dialogului în diferite 
sectoare;

Or. en

Amendamentul 27
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(3) solicită alocarea unui volum mai mare 
de resurse, în cadrul Serviciului pentru 
acțiune externă al Uniunii Europene, 
pentru această regiune, precum și
deschiderea unor noi misiuni diplomatice, 

(3) solicită Serviciului European de 
Acțiune Externă să utilizeze resursele 
financiare alocate pentru această regiune 
și să sporească resursele umane ale 
misiunilor, pentru ca acestea să poată 
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care să contribuie la o mai bună 
vizibilitate, la facilitarea dialogului politic 
și la creșterea eficienței acțiunii Uniunii; 
subliniază că o abordare bilaterală 
diferențiată cu privire la statele dispuse să-
și intensifice cooperarea va completa și 
consolida cu siguranță cadrul multilateral;

contribui la o mai bună vizibilitate, la 
facilitarea dialogului politic și la creșterea 
eficienței acțiunii Uniunii; subliniază că o 
abordare bilaterală diferențiată cu privire la 
statele dispuse să-și intensifice cooperarea 
va completa și consolida cu siguranță 
cadrul multilateral;

Or. el

Amendamentul 28
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 3 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(3) solicită alocarea unui volum mai mare 
de resurse, în cadrul Serviciului pentru 
acțiune externă al Uniunii Europene, 
pentru această regiune, precum și 
deschiderea unor noi misiuni diplomatice, 
care să contribuie la o mai bună 
vizibilitate, la facilitarea dialogului politic 
și la creșterea eficienței acțiunii Uniunii; 
subliniază că o abordare bilaterală 
diferențiată cu privire la statele dispuse să-
și intensifice cooperarea va completa și 
consolida cu siguranță cadrul multilateral;

(3) solicită alocarea unui volum mai mare 
de resurse, în cadrul Serviciului European
de Acțiune Externă, pentru această regiune, 
precum și deschiderea unor noi misiuni 
diplomatice, care să contribuie la o mai 
bună vizibilitate, la facilitarea dialogului 
politic și la creșterea eficienței acțiunii 
Uniunii; subliniază că aceste resurse ar 
trebui să reprezinte, înainte de toate, o 
realocare a actualelor resurse ale SEAE; 
subliniază că o abordare bilaterală 
diferențiată cu privire la statele dispuse 
să-și intensifice cooperarea va completa și 
consolida cu siguranță cadrul multilateral și 
invită, prin urmare, Comisia Europeană 
și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru 
afaceri externe și politica de securitate să 
examineze posibilitatea unei astfel de 
cooperări bilaterale;

Or. en

Amendamentul 29
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 3 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(3) solicită alocarea unui volum mai mare 
de resurse, în cadrul Serviciului pentru 
acțiune externă al Uniunii Europene, 
pentru această regiune, precum și 
deschiderea unor noi misiuni diplomatice, 
care să contribuie la o mai bună 
vizibilitate, la facilitarea dialogului politic 
și la creșterea eficienței acțiunii Uniunii; 
subliniază că o abordare bilaterală 
diferențiată cu privire la statele dispuse să-
și intensifice cooperarea va completa și 
consolida cu siguranță cadrul multilateral;

(3) solicită alocarea unui volum mai mare 
de resurse umane, în cadrul Serviciului 
European de Acțiune Externă, pentru 
această regiune, precum și deschiderea 
unor noi misiuni diplomatice ale UE pe 
lângă fiecare stat membru al CCG, care să 
contribuie astfel la o mai bună vizibilitate, 
la facilitarea dialogului politic și la 
creșterea eficienței acțiunii Uniunii; 
solicită statelor membre ale UE care 
dispun de reprezentanțe diplomatice la 
fața locului să acționeze de o manieră 
coerentă cu politica UE; subliniază că o 
abordare bilaterală diferențiată cu privire la 
statele CCG dispuse să-și intensifice 
cooperarea cu UE va completa și consolida 
cu siguranță cadrul multilateral;

Or. fr

Amendamentul 30
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de
opinie; invită statele din Golf să ia act de 
opinia societății civile și să încurajeze 
crearea de structuri și asociații locale;

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului și
egalitatea de gen;

Or. en
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Amendamentul 31
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de 
opinie; invită statele din Golf să ia act de 
opinia societății civile și să încurajeze 
crearea de structuri și asociații locale;

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
promoveze drepturile omului, dreptul 
muncii, inclusiv cel al lucrătorilor 
migranți; insistă asupra importanței de a 
respecta libertatea de exprimare, de 
gândire și a libertății religioase și asupra 
necesității de a proteja drepturile 
minorităților;  subliniază că drepturile 
femeilor, egalitatea de gen și măsurile de 
combatere discriminării din motive de 
orientare sexuală necesită o atenție 
specială; invită statele din Golf să ia act de 
opinia societății civile și să încurajeze 
crearea de structuri și asociații locale;

Or. el

Amendamentul 32
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie; 
invită statele din Golf să ia act de opinia 
societății civile și să încurajeze crearea de 

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor membre ale CCG; încurajează 
aceste state să-și continue eforturile și le 
invită să avanseze în materie de drepturile 
omului, egalitatea de gen, dreptul muncii, 
inclusiv cel al lucrătorilor migranți, precum 
și în privința libertății de exprimare, de 
opinie și a celei religioase; invită statele 
membre ale CCG să ia act de opinia 
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structuri și asociații locale; societății civile și să încurajeze crearea de 
structuri și asociații locale; invită în 
special statele membre ale CCG să ia 
următoarele măsuri:
– să adopte măsuri de stimulare a 
accesului femeilor la piața muncii și la 
educație, eliminând orice formă de 
discriminare din motive de gen și alte 
dispoziții cutumiare sau legale, inclusiv 
cele privind statutul personal;
– să elimine sistemul de mentorat impus 
lucrătorilor migranți și să continue 
reformele din domeniul dreptului muncii, 
pentru a garanta lucrătorilor, inclusiv 
migranților și personalului casnic, că se 
pot bucura pe deplin de o protecție 
juridică și socială;
– să combată toate formele de impunitate, 
să garanteze independența justiției și să 
consolideze rolul profesioniștilor din 
domeniul justiției;
– să adopte un moratoriu împotriva 
execuțiilor capitale și a pedepselor 
mutilatoare, în virtutea respectării 
integrității corpului uman;

Or. fr

Amendamentul 33
Konrad Szymański

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie; 
invită statele din Golf să ia act de opinia 

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea între femei și bărbați, dreptul la 
muncă, inclusiv cel al lucrătorilor migranți, 
precum și în privința libertății de 
conștiință, religioase, de exprimare și de 
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societății civile și să încurajeze crearea de 
structuri și asociații locale;

opinie; invită statele din Golf să ia act de 
opinia societății civile și să încurajeze 
crearea de structuri și asociații locale;

Or. en

Amendamentul 34
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie; 
invită statele din Golf să ia act de opinia 
societății civile și să încurajeze crearea de 
structuri și asociații locale;

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie; 
invită statele din Golf să ia act de opinia 
societății civile și să încurajeze crearea de 
structuri și asociații locale; în ceea ce 
privește lucrătorii migranți, solicită 
elaborarea reformelor necesare pentru a 
cuprinde lucrătorii casnici în mecanisme 
complexe de protecție și pentru a garanta 
punerea în aplicare a legislației din 
domeniul muncii în cazul tuturor 
lucrătorilor, precum și promovarea 
intrării femeilor în rândul forței de 
muncă, pe picior de egalitate cu bărbații;

Or. en

Amendamentul 35
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 4 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4) reamintește evoluțiile sociale și politice (4) reamintește evoluțiile sociale și politice 
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constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie; 
invită statele din Golf să ia act de opinia 
societății civile și să încurajeze crearea de 
structuri și asociații locale;

constatate în ultimii ani în majoritatea 
statelor din Golf; încurajează statele din 
Golf să-și continue eforturile și le invită să 
avanseze în materie de drepturile omului, 
egalitatea de gen, dreptul muncii, inclusiv 
cel al lucrătorilor migranți, precum și în 
privința libertății de exprimare și de opinie, 
și încurajează continuarea dialogului 
dintre UE și CCG cu privire la aceste 
aspecte; invită statele din Golf să ia act de 
opinia societății civile și să încurajeze 
crearea de structuri și asociații locale;

Or. en

Amendamentul 36
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) invită guvernele CCG să conlucreze 
în spirit de cooperare pentru a găsi o 
soluție pentru preocupările legate de 
drepturile omului în regiune, în special în 
ceea ce privește egalitatea între sexe, 
situația grupului de persoane apatride 
(„bidun”), restricțiile din calea libertății 
de exprimare și de întrunire, inclusiv 
drepturile sindicatelor și necesitarea de a 
garanta independența sistemului judiciar 
și dreptul la procese echitabile și rapide; 
solicită ca intensificarea propusă a 
dialogului politic cu CCG să includă și 
dialogul pe tema drepturilor omului la 
nivel tehnic și politic;

Or. en

Amendamentul 37

Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) invită țările CCG să renunțe la 
rezervele exprimate față de Convenția 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor și să 
ratifice Protocolul opțional la Convenția 
cu privire la drepturile copilului și 
Convenția internațională privind 
eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială; subliniază, de 
asemenea, importanța ratificării și punerii 
în aplicare a Convenției ONU privind 
lucrătorii migranți și convențiile 97 și 143 
ale OIM;

Or. en

Amendamentul 38
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) subliniază necesitatea urgentă de a 
aborda în special drepturile civile ale 
lucrătorilor migranți, astfel cum este 
subliniat în Raportul OIM din 2009 
intitulat „Prețul constrângerii”, și anume 
dreptul la un salariu și un tratament 
echitabile, subliniind că lucrătorii 
migranți sunt cei mai prost plătiți 
lucrători și că aceștia sunt adesea forțați 
să trăiască în lagăre de muncă, 
reținându-li-se chiar pașapoartele;

Or. en
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Amendamentul 39
Mario Mauro

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) încurajează UE să examineze și să 
propună, împreună cu Consiliul de 
Cooperare al Golfului, soluții pentru 
îndepărtarea obstacolelor din calea 
exercitării depline și efective a dreptului 
fundamental la libertatea religioasă, atât 
în mod individual, cât și colectiv, atât în 
sfera publică, cât și în cea privată, pentru 
membrii minorităților religioase din 
regiune;

Or. it

Amendamentul 40

Frieda Brepoels, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4b) încurajează guvernele și adunările 
parlamentare existente să ia imediat 
măsuri în vederea ratificării fără rezerve 
a Pactului internațional cu privire la 
drepturile civile și politice și a Pactului 
internațional cu privire la drepturile 
economice, sociale și civile, precum și să 
coopereze cu mecanismele tematice din 
cadrul Comisiei ONU pentru drepturile 
omului și să le invite să viziteze țara, în 
special pe Raportorul special pentru 
independența judecătorilor și a 
avocaților;
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Or. en

Amendamentul 41
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4b) reafirmă opoziția UE față de  
aplicarea pedepsei cu moartea, indiferent 
de circumstanțe, și apelul pentru un 
moratoriu mondial privind recurgerea la 
pedeapsa cu moartea; regretă, în acest 
sens, menținerea pedepsei cu moartea de 
către toate statele CCG, lucru care 
implică, în unele cazuri, chiar și execuția 
minorilor; invită în special statele care 
utilizează metode barbare, precum 
decapitarea și crucificarea, să abolească 
aceste practici;

Or. en

Amendamentul 42
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4b) încurajează statele din Golf să 
sprijine în continuare promovarea 
libertății de exprimare și de opinie; invită 
guvernele statelor din Golf să 
interacționeze mai pozitiv cu societatea 
civilă și să sprijine crearea de structuri și 
asociații locale;

Or. en
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Amendamentul 43
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4a) subliniază importanța dialogului 
intercultural și interreligios; reamintește 
că Uniunea Europeană și CCG și-au 
exprimat angajamentul comun față de 
promovarea și protejarea valorilor 
toleranței, moderației și coexistenței;

Or. fr

Amendamentul 44

Frieda Brepoels în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4c) îndeamnă autoritățile să ia măsuri 
pentru a garanta că toate standardele în 
materie de drepturi ale omului sunt larg 
mediatizate și sunt utilizate în instituțiile 
de învățământ, precum și în cursul 
formării funcționarilor responsabili de 
aplicarea legii, a avocaților și a membrilor 
aparatului judiciar; 

Or. en

Amendamentul 45

Frieda Brepoels în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4d (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(4d) invită UE și statele sale membre să 
creeze sinergii cu guvernele CCG pentru 
sprijinirea unei Convenții OIM privind 
drepturile lucrătorilor casnici;

Or. en

Amendamentul 46
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) ia act de programul comun de acțiune 
adoptat de Consiliul ministerial la 14 iunie 
2010, vizând consolidarea cooperării în 
numeroase domenii strategice de interes 
comun, însă regretă faptul că nu s-a 
abordat și chestiunea unui dialog politic 
deschis, regulat și constructiv;

(5) ia act de programul comun de acțiune 
adoptat de Consiliul ministerial la 14 iunie 
2010, vizând consolidarea cooperării în 
numeroase domenii strategice de interes 
comun, inclusiv prin crearea unei rețele a 
cercetătorilor, a cadrelor universitare și a 
oamenilor de afaceri; regretă faptul că nu 
s-a abordat și chestiunea unui dialog politic 
deschis, regulat și constructiv;

Or. en

Amendamentul 47
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 5 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5) ia act de programul comun de acțiune 
adoptat de Consiliul ministerial la 14 iunie 
2010, vizând consolidarea cooperării în 
numeroase domenii strategice de interes 
comun, însă regretă faptul că nu s-a 
abordat și chestiunea unui dialog politic 
deschis, regulat și constructiv;

(5) ia act de programul trienal comun de 
acțiune adoptat de Consiliul ministerial la 
14 iunie 2010, vizând consolidarea 
cooperării în numeroase domenii strategice 
de interes comun, însă regretă faptul că nu 
s-a abordat și chestiunea unui dialog politic 
deschis, regulat și constructiv;
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Or. fr

Amendamentul 48
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5a) consideră că punerea în aplicare a 
acestui program comun de acțiune ar 
trebui însoțită de un plan de finanțare 
precis și detaliat și ar trebui condusă de 
un personal dedicat în mod special acestei 
misiuni, atât la Bruxelles, cât și în statele 
membre ale CCG; subliniază importanța 
de a garanta vizibilitatea acestui program 
și difuzarea unor informații cuprinzătoare 
și accesibile pentru administrațiile și 
instituțiile în cauză; solicită efectuarea 
unei evaluări a rezultatelor după cei trei 
ani și, în cazul în care acestea sunt 
satisfăcătoare, luarea în considerare a 
înființării unei agenții de cooperare UE-
CCG;

Or. fr

Amendamentul 49
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5a) subliniază că UE și CCM au interese 
comune în ceea ce privește promovarea și 
menținerea păcii și a stabilității în 
Orientul Mijlociu, Africa de Nord și 
Cornul Africii, precum și la nivel global;  
îi îndeamnă pe parteneri să consolideze 
cooperarea în aceste domenii de interes 
comun;



PE452.877v01-00 26/38 AM\840031RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 50

Frieda Brepoels în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(5a) invită UE să își axeze în mai mare 
măsură programele de cooperare cu țările 
CCG pe organizațiile societății civile și să 
sprijine promovarea femeilor și a 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 51
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, terorismul islamist, conflictul 
intern din Yemen) și, în perspectivă, să 
contribuie la edificarea unei structuri 
regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun și, în
cele din urmă, să contribuie la edificarea 
unei structuri regionale de securitate în 
Orientul Mijlociu, în parteneriat cu statele 
din Golf;
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Or. es

Amendamentul 52
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, terorismul islamist, conflictul 
intern din Yemen) și, în perspectivă, să 
contribuie la edificarea unei structuri 
regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(procesul de pace din Orientul Mijlociu,
nuclearizarea iraniană, stabilizarea Irakului 
și a Yemenului și terorismul islamist) și, în 
perspectivă, să contribuie la edificarea unei 
structuri regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;

Or. fr

Amendamentul 53
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, terorismul islamist, conflictul 
intern din Yemen) și, în perspectivă, să 
contribuie la edificarea unei structuri 
regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;

(6) își exprimă profunda îngrijorarea în 
fața faptului că regiunea Golfului s-a 
angajat într-o cursă a înarmării; invită 
Uniunea Europeană să inițieze imediat un 
dialog strategic cu statele CCG asupra 
chestiunilor de securitate regională de 
interes comun (nuclearizarea iraniană, 
stabilizarea Irakului, terorismul, conflictul 
intern din Yemen) și, în perspectivă, să 
contribuie la edificarea unei structuri 
regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;
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Or. el

Amendamentul 54
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 6 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, terorismul islamist, conflictul 
intern din Yemen) și, în perspectivă, să 
contribuie la edificarea unei structuri 
regionale de securitate în Orientul 
Mijlociu, în parteneriat cu statele din Golf;

(6) își exprimă îngrijorarea în fața faptului 
că regiunea Golfului s-a angajat într-o 
cursă a înarmării; invită Uniunea 
Europeană să inițieze un dialog strategic cu 
statele CCG asupra chestiunilor de 
securitate regională de interes comun 
(nuclearizarea iraniană, stabilizarea 
Irakului, amenințarea continuă pe care o 
reprezintă terorismul, conflictul intern din 
Yemen, procesul de pace din Orientul 
Mijlociu) și, în cele din urmă, să contribuie 
la edificarea unei structuri regionale de 
securitate în Orientul Mijlociu, în 
parteneriat cu statele din Golf; salută 
eforturile de mediere ale țărilor CCG și 
ale guvernelor țărilor CCG din cadrul 
Inițiativei arabe pentru pace, condusă de 
Arabia Saudită;  recunoaște sprijinul 
acordat de statele CCG refugiaților 
palestinieni (în prezent 241 000 de 
palestinieni le folosesc drept refugiu), 
precum și sprijinul pe care acestea l-au 
acordat Agenția Organizației Națiunilor 
Unite de Ajutorare și Lucrări (UNRWA); 
solicită depunerea unor eforturi comune 
de către UE și CCG pentru a pune capăt 
prin negocieri ocupării teritoriilor 
palestiniene și pentru a sprijini pe deplin 
găsirea unei soluții la conflictul israelo-
palestinian care să presupună existența a 
două state ;

Or. en
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Amendamentul 55
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6a) deplânge, în acest sens, semnarea în 
luna octombrie de către SUA și Arabia 
Saudită a celui mai scump contract de 
armament din istorie, considerând că 
acesta nu va contribui decât la 
intensificarea cursei pentru înarmare și la 
generarea de instabilitate în regiune; 
subliniază necesitatea de a depune 
eforturi în vederea demilitarizării 
regiunii;

Or. es

Amendamentul 56
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6a) reamintește că statele membre ale 
CCG joacă un rol important ca actori 
regionali; invită statele CCG să depună în 
continuare eforturi pentru instaurarea 
stabilității în Cornul Africii și pentru 
combaterea pirateriei;

Or. fr

Amendamentul 57

Frieda Brepoels în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6a) îndeamnă, în acest context, statele 
membre ale UE să nu sporească riscurile 
în materie de securitate în regiune, și 
anume prin vânzarea de arme și prin 
cooperarea în domeniul militar;

Or. en

Amendamentul 58
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6b) reafirmă sprijinul său pentru 
Inițiativa arabă pentru pace, inspirată de 
unul dintre statele membre ale CCG și 
sprijinită de toate statele Ligii Arabe și de 
Organizația Conferinței Islamice; invită 
statele CCG să își continue eforturile de 
mediere și de sprijinire a procesului de 
pace israelo-palestinian, care vizează 
adoptarea unei soluții care presupune 
existența a două state; subliniază 
interesul comun al UE și al CCG de a 
conlucra în vederea instaurării unei păci 
regionale, echitabile și durabile în 
Orientul Mijlociu; sugerează în acest sens 
o concertare mai regulată între Cvartet și 
comitetul de monitorizare din cadrul Ligii 
arabe;

Or. fr

Amendamentul 59
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6b) denunță prezența bazelor militare 
americane în Bahrain, Diego Garcia, 
Oman și Arabia Saudită, toate acestea 
fiind utilizate în 1990 și 1991 în timpul 
Războiului din Golf și continuând să fie 
utilizate și în prezent de către SUA;

Or. es

Amendamentul 60
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 6c (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(6c) reamintește că UE este primul 
furnizor de ajutoare pentru poporul 
palestinian; invită țările membre ale CCG 
să contribuie mai mult la consolidarea 
instituțiilor palestiniene și la dezvoltarea 
economică în cadrul programului 
guvernamental al prim-ministrului 
Fayyad, care vizează crearea unui stat 
palestinian în 2011, și să aibă în vedere, 
dacă este cazul, posibilitatea de a vărsa 
contribuțiile lor financiare prin 
intermediul mecanismelor internaționale 
de ajutor existente; încurajează statele 
membre ale CCG să își crească 
contribuțiile, în special în contextul crizei 
mondiale care afectează mai grav țările 
occidentale, pentru a-și păstra rolul vital 
și stabilizator în regiune;

Or. fr
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Amendamentul 61
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(7a)  salută decizia președinților 
parlamentelor statelor membre ale CCG, 
reuniți la Abu Dhabi la 23 noiembrie 
2010, de a iniția o activitate de 
monitorizare a activităților și deciziilor 
adoptate la nivel executiv în cadrul CCG 
și de a organiza o conferință anuală a 
instituțiilor parlamentare ale statelor 
membre ale CCG; salută viitoarea 
constituire a unei delegații 
interparlamentare pentru relațiile cu 
Parlamentul European; este convins că o 
cooperare aprofundată la nivel 
parlamentar va avea o contribuție 
importantă la edificarea unui parteneriat 
strategic între cele două entități;

Or. fr

Amendamentul 62

Frieda Brepoels în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8) salută cooperarea importantă în 
domeniul energiei între Uniunea 
Europeană și partenerii săi mediteraneeni, 
extinsă în prezent și la energiile 
regenerabile; consideră că sinergia dintre 
cele trei zone geografice în acest domeniu 
trebuie încurajată, având în vedere 
convergența intereselor, expertiza 
tehnologică, finanțările și abundența 
resurselor (soare, vânt); salută crearea 

(8) salută cooperarea importantă în 
domeniul energiei între Uniunea 
Europeană și partenerii săi mediteraneeni, 
în cadrul căreia principalul obiectiv 
comun ar trebui să fie conservarea 
energiei și energiile regenerabile; 
consideră că sinergia dintre cele trei zone 
geografice în acest domeniu trebuie 
încurajată, având în vedere convergența 
intereselor, expertiza tehnologică, 
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rețelei de expertiză UE - CCG în domeniul 
energiilor curate, devenit interes prioritar 
pentru statele CCG;

finanțările și abundența resurselor (soare, 
vânt); salută crearea rețelei de expertiză 
UE - CCG în domeniul energiilor curate, 
devenit interes prioritar pentru statele 
CCG;

Or. en

Amendamentul 63
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(8a) ținând seama de relațiile strategice, 
economice, politice și culturale dintre 
țările din Golf și țările de pe țărmul sudic 
al Mediteranei, dar și de rolul din ce în ce 
mai influent al țărilor din Golf asupra 
țărilor din zona Mediteranei, ar putea fi 
avut în vedere un parteneriat consolidat și 
structurat între Consiliul de Cooperare al 
Golfului și Uniunea pentru Mediterana, 
iar Uniunea Europeană ar trebui să se 
implice activ în promovarea unui astfel de 
proiect, profitabil pentru toate părțile;

Or. fr

Amendamentul 64
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 

(9) reamintește că statele membre ale CCG 
au făcut din educație o prioritate 
națională, existând necesități importante în 
materie de resurse umane (corp didactic 
insuficient), de conținut al formării 
(inadaptare la evoluția pieței muncii) și de 
calitate a programelor (metodologie și 
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depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

materiale didactice depășite); invită la o 
susținere activă a eforturilor aprobate de 
autorități pentru a remedia aceste deficiențe 
și a propune o cooperare ambițioasă în 
învățământul superior, secundar și primar;

Or. fr

Amendamentul 65
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii), de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite) și de utilizare a noilor 
tehnologii; invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

Or. en

Amendamentul 66
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
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(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar; subliniază că 
această cooperare ar trebui să includă 
sporirea sprijinului acordat programelor 
de schimburi dedicate studenților, 
cadrelor universitare și specialiștilor;

Or. en

Amendamentul 67
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 9 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar; pentru a 
garanta că educația are statutul de drept 
universal, subliniind și integrarea 
perspectivei de gen;

Or. es

Amendamentul 68
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar;

(9) reamintește că educația constituie o 
prioritate națională în țările CCG, existând 
necesități importante în materie de resurse 
umane (corp didactic insuficient), de 
conținut al formării (inadaptare la evoluția 
pieței muncii) și de calitate a programelor 
(metodologie și materiale didactice 
depășite); invită la o susținere activă a 
eforturilor aprobate de autorități pentru a 
remedia aceste deficiențe și a propune o 
cooperare ambițioasă în învățământul 
superior, secundar și primar, în vederea 
promovării unui acces mai larg la 
educație atât pentru bărbați, cât și pentru 
femei;

Or. en

Amendamentul 69
Hans-Gert Pöttering

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9a) salută proiectul Al-Jisr privind 
diplomația publică și activitățile extinse 
ale UE-CCG, sprijinit de Comisia 
Europeană, care s-a dovedit a fi deosebit
de benefic; încurajează în acest sens 
serviciile ÎR/VP să aibă în vedere 
extinderea activităților diplomației publice 
într-o regiune în care UE nu este în 
continuare înțeleasă pe deplin și în care 
mecanismele pentru depășirea acestui 
handicap sunt limitate; subliniază 
importanța dezvoltării unei mai bune 
strategii de comunicare, inclusiv 
necesitatea de a explica politicile și 
pozițiile UE în limba arabă, pentru a 
atinge un public mai larg în regiune;
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Or. en

Amendamentul 70
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9a) regretă că programul Erasmus 
Mundus rămâne în continuare aproape 
necunoscut în întreaga regiune, în special 
din cauza lipsei de informații; salută 
inițiativele luate de universitățile franceze, 
britanice și germane de a stabili 
parteneriate universitare și programe de 
schimburi; reamintește totuși că Europa 
este depășită în acest domeniu de Statele 
Unite și Asia; solicită Comisiei Europene 
să organizeze în țările respective zile de 
informare și de promovare a 
învățământului și a cercetării științifice 
europene; insistă ca aceste programe de 
schimburi să fie dedicate studenților, 
profesorilor, cercetătorilor, precum și 
personalului administrativ, asigurând o 
reprezentare echilibrată a femeilor și 
bărbaților; consideră că trebuie elaborate 
programe de schimburi pentru grupele de 
vârstă mai mici, vizând elevii și liceenii;

Or. fr

Amendamentul 71
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9a) subliniază că absența programelor de 
cooperare dintre UE și CCG în domeniul 
mass-mediei se traduce printr-un deficit 
de informații; invită Comisia să propună 
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măsuri care să vizeze angajarea țărilor 
CCG într-o cooperare mai strânsă în acest 
domeniu, în vederea creșterii vizibilității 
Uniunii în regiune și a promovării 
înțelegerii reciproce;

Or. fr

Amendamentul 72
Dominique Baudis, Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(9b) consideră că remedierea carențelor 
din Europa în materie de cercetare și 
studii privind statele din Golf este de 
importanță primordială; încurajează 
elaborarea în cadrul universităților a 
unor programe de studii contemporane, 
consacrate acestei părți a lumii arabe; în 
universitățile din regiune ar trebui 
propuse și programe de studii privind 
Uniunea Europeană;

Or. fr


