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Amendamentul 1

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 4a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția sa din 11 
noiembrie 2010 privind consolidarea 
OSCE - Un rol pentru UE,

Or. en

Amendamentul 2

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere declarația făcută de 
Înaltul Reprezentant în plenul 
Parlamentului European la 8 iulie 2010, 
cu privire la organizarea fundamentală a 
administrației centrale a SEAE1,
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0280, 
anexa.

Or. en

Amendamentul 3
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Referirea 5a (nouă)



PE452.878v03-00 4/183 AM\859936RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere rezoluția comună UE-
Serbia referitoare la avizul consultativ al 
Curții Internaționale de Justiție privind 
declarația unilaterală de independență a 
Kosovo, adoptată prin aclamare de către 
Adunarea Generală a ONU la 9 
septembrie 2010, 

Or. es

Amendamentul 4
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia 2011/69/PESC a 
Consiliului din 31 ianuarie 2011 de 
modificare a Deciziei 2010/639/PESC a 
Consiliului privind măsurile restrictive 
împotriva anumitor funcționari din 
Belarus,

Or. es

Amendamentul 5

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
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de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a protecției 
drepturilor omului, a multilateralismului și 
a respectului reciproc între națiuni, precum 
și la comerțul liber și echitabil și la 
eradicarea sărăciei;

de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a egalității de 
gen, a protecției drepturilor omului, a 
respectului pentru dreptul internațional și 
a sprijinului pentru instituțiile 
internaționale, a multilateralismului și a 
respectului reciproc între națiuni, a 
dezvoltării sustenabile, precum și la 
comerțul liber și echitabil și la eradicarea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 6
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a protecției 
drepturilor omului, a multilateralismului și 
a respectului reciproc între națiuni, precum 
și la comerțul liber și echitabil și la 
eradicarea sărăciei;

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii,  
prevenirea conflictelor, asigurarea  
securității umane, a solidarității, a 
protecției drepturilor omului, a promovării 
democrației și statului de drept, a 
multilateralismului și a respectului reciproc 
între națiuni, precum și la comerțul liber și 
echitabil, dezvoltarea sustenabilă și la 
eradicarea sărăciei,

Or. en

Amendamentul 7
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a protecției 
drepturilor omului, a multilateralismului și 
a respectului reciproc între națiuni, precum 
și la comerțul liber și echitabil și la 
eradicarea sărăciei;

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
democrației, statului de drept, a securității, 
a solidarității, a protecției drepturilor 
omului, a multilateralismului incluziv și a 
respectului reciproc între națiuni, precum și 
la comerțul liber și echitabil și la eradicarea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 8
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a protecției 
drepturilor omului, a multilateralismului și 
a respectului reciproc între națiuni, precum 
și la comerțul liber și echitabil și la 
eradicarea sărăciei;

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a
securității, a solidarității, a promovării 
democrației, a protecției drepturilor 
omului, a multilateralismului și a 
respectului reciproc între națiuni, precum și 
la comerțul liber și echitabil și la eradicarea 
sărăciei;

Or. en

Amendamentul 9
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
securității, a solidarității, a protecției 
drepturilor omului, a multilateralismului și 
a respectului reciproc între națiuni, precum 
și la comerțul liber și echitabil și la 
eradicarea sărăciei;

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în 
continuare obiectivele sale de politică 
externă și să-și promoveze valorile și 
interesele în toată lumea, cu scopul general 
de a contribui la asigurarea păcii, a 
democrației, a securității, a solidarității, a 
protecției drepturilor omului, a 
multilateralismului și a respectului reciproc 
între națiuni, precum și la comerțul liber și 
echitabil și la eradicarea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 10
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
conferit o nouă dimensiune acțiunii 
externe europene și va avea un rol decisiv 
în consolidarea coerenței, consistenței și 
eficienței politicii externe a UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 11

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
conferit o nouă dimensiune acțiunii 

B. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
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externe europene și va avea un rol decisiv 
în consolidarea coerenței, consistenței și 
eficienței politicii externe a UE;

principal oferind Uniunii posibilitatea de 
a-și asuma un rol internațional compatibil 
cu statutul său economic proeminent și cu 
ambițiile sale, precum și de a se organiza 
în așa fel încât să fie un actor global 
eficient, capabil să împartă 
responsabilitatea pentru guvernanța și  
securitatea globală și să preia inițiativa în 
definirea unor reacții comune la 
provocări comune;

Or. en

Amendamentul 12
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
conferit o nouă dimensiune acțiunii externe 
europene și va avea un rol decisiv în 
consolidarea coerenței, consistenței și 
eficienței politicii externe a UE;

B. întrucât punerea în aplicare a
Tratatului de la Lisabona conferă o nouă 
dimensiune acțiunii externe europene și va 
avea un rol decisiv în consolidarea 
coerenței, consistenței și eficienței politicii 
externe a UE;

Or. en

Amendamentul 13
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
conferit o nouă dimensiune acțiunii externe 
europene și va avea un rol decisiv în 
consolidarea coerenței, consistenței și 
eficienței politicii externe a UE;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a 
conferit o nouă dimensiune acțiunii externe 
europene și va avea un rol decisiv în 
consolidarea coerenței, consistenței și 
eficienței politicii externe a UE și, în sens 
mai larg, acțiunilor  sale externe;
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Or. en

Amendamentul 14
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal oferind Uniunii posibilitatea de 
a-și asuma un rol internațional compatibil 
cu statutul său economic proeminent și cu 
ambițiile sale, precum și de a se organiza 
în așa fel încât să fie un actor global 
eficient, capabil să împartă 
responsabilitatea pentru securitatea globală 
și să preia inițiativa în definirea unor reacții 
comune la provocări comune;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal de a se organiza în așa fel încât să 
fie un actor global eficient, capabil să 
împartă responsabilitatea pentru securitatea 
globală și să preia inițiativa în definirea 
unor reacții comune la provocări comune;

Or. en

Amendamentul 15
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal oferind Uniunii posibilitatea de 
a-și asuma un rol internațional compatibil 
cu statutul său economic proeminent și cu 
ambițiile sale, precum și de a se organiza 
în așa fel încât să fie un actor global 
eficient, capabil să împartă 
responsabilitatea pentru securitatea 
globală și să preia inițiativa în definirea 
unor reacții comune la provocări comune;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona, care, în 
mod extraordinar, nu a reușit să prevadă 
criza economică, oferă puține încurajări 
statelor membre în privința ieșirii din 
criză; 
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Or. en

Amendamentul 16
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal oferind Uniunii posibilitatea de 
a-și asuma un rol internațional compatibil 
cu statutul său economic proeminent și cu 
ambițiile sale, precum și de a se organiza în 
așa fel încât să fie un actor global eficient, 
capabil să împartă responsabilitatea pentru 
securitatea globală și să preia inițiativa în 
definirea unor reacții comune la provocări 
comune;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal furnizând Uniunii instrumente 
instituționale și operaționale care ar putea 
oferi acesteia posibilitatea de a-și asuma 
un rol internațional compatibil cu statutul 
său economic proeminent și cu ambițiile 
sale, precum și de a se organiza în așa fel 
încât să fie un actor global eficient, capabil 
să împartă responsabilitatea pentru 
securitatea globală și să preia inițiativa în 
definirea unor reacții comune la provocări 
comune;

Or. en

Amendamentul 17
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un 
nou impuls politicii externe a UE, în 
principal oferind Uniunii posibilitatea de 
a-și asuma un rol internațional compatibil 
cu statutul său economic proeminent și cu 
ambițiile sale, precum și de a se organiza în 
așa fel încât să fie un actor global eficient, 
capabil să împartă responsabilitatea pentru 
securitatea globală și să preia inițiativa în 
definirea unor reacții comune la provocări 

C. întrucât Tratatul de la Lisabona oferă
Uniunii posibilitatea de a-și asuma un rol
internațional compatibil cu statutul său 
economic proeminent și cu ambițiile sale, 
precum și de a se organiza în așa fel încât 
să fie un actor global eficient, capabil să 
împartă responsabilitatea pentru securitatea 
globală și să preia inițiativa în definirea 
unor reacții comune la provocări comune;
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comune;

Or. en

Amendamentul 18
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea 
externă europeană presupune de 
asemenea ca UE să acționeze într-un mod 
mai strategic astfel încât să-și exercite 
influența pe plan internațional; întrucât 
capacitatea UE de a influența ordinea 
mondială depinde nu numai de coerența 
între politicile, actorii și instituțiile sale, ci 
și de conceptul strategic real al politicii 
externe a UE, care trebuie să unească 
toate statele membre în spatele aceluiași 
set de priorități și obiective, pentru ca 
acestea să se exprime ferm și cu o singură 
voce pe scena internațională;

D. întrucât capacitatea UE de a influența 
ordinea mondială depinde nu numai de 
coerența și relevanța politicilor, actorilor
și instituțiilor sale, ci și de parteneriate cu 
aliați actuali, ca Statele Unite și actori 
emergenți precum Brazilia, Rusia, India 
și China, care sunt din ce în ce mai 
importanți pe plan mondial;

Or. en

Amendamentul 19
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea 
externă europeană presupune de asemenea 
ca UE să acționeze într-un mod mai 
strategic astfel încât să-și exercite 
influența pe plan internațional; întrucât 
capacitatea UE de a influența ordinea 
mondială depinde nu numai de coerența 

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea 
externă europeană presupune, de 
asemenea, ca UE să facă dovadă de 
leadership politic pe scena internațională 
și să acționeze într-un mod mai strategic; 
întrucât capacitatea UE de a influența 
ordinea mondială depinde nu numai de 
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între politicile, actorii și instituțiile sale, ci 
și de conceptul strategic real al politicii 
externe a UE, care trebuie să unească 
toate statele membre în spatele aceluiași
set de priorități și obiective, pentru ca 
acestea să se exprime ferm și cu o singură 
voce pe scena internațională;

coerența între politicile, actorii și 
instituțiile sale, ci și de o strategie a UE 
întemeiată pe valorile, principiile și 
obiectivele menționate în tratate, precum 
și pe un set bine definit de priorități și 
obiective, pe care trebuie să și le asume  
toate instituțiile și statele membre ale UE, 
pentru ca acestea să se exprime ferm și cu 
o singură voce pe scena internațională și, 
în special, în cadrul ONU și al 
organizațiilor internaționale la care mai 
multe sau toate statele membre sunt părți;

Or. en

Amendamentul 20

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea 
externă europeană presupune de asemenea 
ca UE să acționeze într-un mod mai 
strategic astfel încât să-și exercite influența 
pe plan internațional; întrucât capacitatea 
UE de a influența ordinea mondială 
depinde nu numai de coerența între 
politicile, actorii și instituțiile sale, ci și de 
conceptul strategic real al politicii externe 
a UE, care trebuie să unească toate statele 
membre în spatele aceluiași set de priorități 
și obiective, pentru ca acestea să se 
exprime ferm și cu o singură voce pe scena 
internațională;

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea 
externă europeană presupune de asemenea 
ca UE să acționeze într-un mod mai 
strategic astfel încât să-și exercite influența 
pe plan internațional; întrucât capacitatea 
UE de a influența ordinea mondială 
depinde nu numai de coerența între 
politicile, actorii și instituțiile sale, ci și de 
conceptul strategic real al politicii externe 
a UE, care trebuie să unească toate statele 
membre în spatele aceluiași set de priorități 
și obiective, pentru ca acestea să se 
exprime ferm și cu o singură voce pe scena 
internațională; întrucât politica externă a 
UE trebuie să aibă la dispoziție mijloacele 
și instrumentele necesare pentru permite 
Uniunii să acționeze în mod efectiv și 
consecvent pe plan mondial;

Or. en
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Amendamentul 21
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale, care determină UE să 
se angajeze mai activ împreună cu puterile 
mondiale actuale și emergente, precum și 
cu partenerii bilaterali și multilaterali, în 
vederea promovării unor soluții eficiente la 
problemele care sunt comune pentru 
cetățenii europeni și pentru întreaga 
omenire;

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale actuale, care creează 
noi structuri de putere care determină UE 
să se angajeze mai activ împreună cu 
puterile actuale și emergente, cu entitățile 
fără caracter statal, precum și cu 
partenerii bilaterali și multilaterali, în 
vederea promovării unor soluții eficiente la 
problemele comune;

Or. en

Amendamentul 22

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale, care determină UE să 
se angajeze mai activ împreună cu puterile 
mondiale actuale și emergente, precum și 
cu partenerii bilaterali și multilaterali, în 
vederea promovării unor soluții eficiente la 
problemele care sunt comune pentru 
cetățenii europeni și pentru întreaga 
omenire;

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale, în contextul apariției 
unor noi provocări, care impun UE să se 
angajeze mai activ împreună cu puterile 
mondiale actuale și emergente, precum și 
cu partenerii și instituțiile bilaterale și 
multilaterale, în vederea promovării unor 
soluții eficiente la problemele care sunt 
comune pentru cetățenii europeni și pentru 
întreaga omenire;

Or. en
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Amendamentul 23
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale, care determină UE să 
se angajeze mai activ împreună cu puterile 
mondiale actuale și emergente, precum și 
cu partenerii bilaterali și multilaterali, în 
vederea promovării unor soluții eficiente la 
problemele care sunt comune pentru 
cetățenii europeni și pentru întreaga 
omenire;

E. întrucât au loc transformări substanțiale 
ale ordinii mondiale, care determină UE să 
se angajeze mai activ împreună cu puterile 
mondiale actuale și emergente, precum și 
cu partenerii bilaterali și multilaterali, în 
vederea promovării și urmăririi unor 
soluții eficiente la problemele care ar 
putea avea consecințe asupra securității la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 24
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noul impuls trebuie, de 
asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele 
strategice ale UE, atât noi cât și vechi, pe 
baza intereselor și beneficiilor reciproce;

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noul impuls trebuie, de F. întrucât noul impuls trebuie, de 
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asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza 
intereselor și beneficiilor reciproce;

asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza 
intereselor și beneficiilor reciproce și 
întrucât UE își reiterează angajamentul 
pentru parteneriatul transatlantic cu SUA 
și obiectivul unei piețe transatlantice 
libere de orice îngrădiri, care ar trebui să 
constituie baza pentru un parteneriat 
transatlantic consolidat;

Or. en

Amendamentul 26
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noul impuls trebuie, de 
asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza 
intereselor și beneficiilor reciproce;

F. întrucât noul impuls trebuie, de 
asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, aceasta ar 
trebui să se întemeieze pe valori 
fundamentale comune, cum ar fi 
promovarea democrației, a respectului 
pentru drepturile omului, a libertăților 
fundamentale și a statului de drept, 
precum și pe interesele și beneficiile
reciproce;

Or. en

Amendamentul 27
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât noul impuls trebuie, de F. întrucât noul impuls trebuie, de 
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asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza 
intereselor și beneficiilor reciproce;

asemenea, să ducă la definirea unei noi 
paradigme pentru parteneriatele strategice 
ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza 
intereselor și beneficiilor reciproce, pe 
baza valorilor universale și a principiilor 
fundamentale ale UE, precum drepturile 
omului, statul de drept și dreptul 
internațional, pe baza încrederii și 
înțelegerii comune cu privire la 
securitatea la nivel global;

Or. en

Amendamentul 28
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât controlul parlamentar al 
politicii externe a UE este esențial dacă 
acțiunile externe europene trebuie înțelese 
și sprijinite de cetățenii UE; întrucât 
organizarea și promovarea unei cooperări 
interparlamentare regulate și eficiente în 
cadrul UE trebuie stabilite în comun de 
către Parlamentul European și parlamentele 
naționale, în conformitate cu articolele 9 și 
10 din Protocolul 1 la Tratatul de la 
Lisabona,

G. întrucât controlul parlamentar al 
politicii externe a UE este esențial dacă 
acțiunile externe europene trebuie înțelese 
și sprijinite de cetățenii UE; întrucât 
controlul consolidează legitimitatea 
acestei acțiuni; întrucât organizarea și 
promovarea unei cooperări 
interparlamentare regulate și eficiente în 
cadrul UE trebuie stabilite în comun de 
către Parlamentul European și parlamentele 
naționale, în conformitate cu articolele 9 și 
10 din Protocolul 1 la Tratatul de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 29
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât controlul parlamentar al 
politicii externe a UE este esențial dacă 
acțiunile externe europene trebuie 
înțelese și sprijinite de cetățenii UE; 
întrucât organizarea și promovarea unei 
cooperări interparlamentare regulate și 
eficiente în cadrul UE trebuie stabilite în 
comun de către Parlamentul European și 
parlamentele naționale, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Protocolul 1 la 
Tratatul de la Lisabona,

G. întrucât controlul parlamentar al 
politicii externe a UE este esențial dacă 
acțiunea externă europeană trebuie 
înțeleasă și sprijinită de cetățenii UE; 
întrucât organizarea și promovarea unei 
cooperări interparlamentare regulate și 
eficiente în cadrul UE trebuie stabilite în 
comun de către Parlamentul European și 
parlamentele naționale, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Protocolul 1 la 
Tratatul de la Lisabona,

Or. en

Amendamentul 30
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută raportul anual al Consiliului și 
apreciază structura sa transparentă și 
concentrată pe teme, care oferă o 
prezentare clară a politicilor și a acțiunilor 
din domeniul politicii externe și de 
securitate comune; salută, de asemenea, 
ambiția Consiliului de a acorda mai multă 
importanță și a pune un accent mai 
pronunțat pe contextul regional al 
conflictelor și al problematicilor; regretă
totuși că raportul nu evidențiază posibile 
abordări pentru soluționarea acestor 
conflicte și problematici;

1. salută raportul anual al Consiliului și 
apreciază structura sa transparentă și 
concentrată pe teme, care oferă o 
prezentare clară a politicilor și a acțiunilor 
din domeniul politicii externe și de 
securitate comune; salută, de asemenea, 
ambiția Consiliului de a acorda mai multă 
importanță și a pune un accent mai 
pronunțat pe contextul regional al 
conflictelor și al problematicilor; regretă, 
totuși, că raportul nu evidențiază posibile 
abordări pentru soluționarea acestor 
conflicte și problematici;

Or. en

Amendamentul 31
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Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară;

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară și ar trebui, de asemenea, să 
abordeze chestiunea eficacității politicii 
externe a UE și a mijloacelor necesare 
pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor 
acțiunii externe a UE; invită Consiliul să 
includă, de asemenea, în raport o 
evaluare a coordonării și coerenței dintre 
PESC și alte politici externe ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 32
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară;

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară, dar că ar trebui, de 
asemenea, să includă recomandări de 
ordin strategic și organizatoric pentru 
viitor în temeiul evaluărilor acțiunilor 
desfășurate în cadrul PESC;

Or. en
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Amendamentul 33
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară;

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea 
raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC; consideră că 
raportul ar trebui să ofere mai mult decât 
un catalog de evenimente și evoluții la 
nivel de țară; invită, prin urmare, 
Consiliul să profite de această ocazie și să 
transforme raportul anual PESC într-un 
instrument axat pe politici și soluții;

Or. en

Amendamentul 34
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că raportul anual cu privire la 
PESC ar trebui să țină seama de noul 
impuls creat de Tratatul de la Lisabona și 
să servească drept instrument pentru un 
dialog interinstituțional extins, îndeosebi 
prin discutarea implementării strategiei de 
politică externă a UE, prin evaluarea 
eficienței sale și conturarea viitoarei sale 
direcții;

3. consideră că raportul anual cu privire la 
PESC ar trebui să se bazeze pe noul cadru 
instituțional creat de Tratatul de la 
Lisabona și să servească drept instrument 
pentru un dialog interinstituțional extins, 
îndeosebi prin discutarea implementării 
strategiei de politică externă a UE, prin 
evaluarea eficienței sale și conturarea 
viitoarei sale direcții;

Or. en
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Amendamentul 35
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că raportul anual cu privire la 
PESC ar trebui să țină seama de noul 
impuls creat de Tratatul de la Lisabona și 
să servească drept instrument pentru un 
dialog interinstituțional extins, îndeosebi 
prin discutarea implementării strategiei de 
politică externă a UE, prin evaluarea 
eficienței sale și conturarea viitoarei sale 
direcții;

3. consideră că raportul anual cu privire la 
PESC ar trebui să țină seama de noul 
potențial creat de Tratatul de la Lisabona și 
să servească drept instrument pentru un 
dialog interinstituțional extins, îndeosebi 
prin discutarea implementării strategiei de 
politică externă a UE, prin evaluarea 
eficienței sale și conturarea viitoarei sale 
direcții;

Or. en

Amendamentul 36
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își reafirmă poziția în favoarea 
dezvoltării unei strategii coerente de 
politică externă a UE, bazată pe obiectivele 
și principiile stabilite la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), care ar trebui să identifice în mod 
clar interesele UE privind politica externă 
și de securitate comună; solicită VP/ÎR să 
implice pe deplin organismele competente 
ale Parlamentului la aceste eforturi;

4. își reafirmă poziția în favoarea 
dezvoltării unei strategii coerente de 
politică externă a UE, bazată pe obiectivele 
și principiile stabilite la articolul 21 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), care ar trebui să identifice în mod 
clar interesele UE privind politica externă 
și de securitate comună; solicită VP/ÎR să 
utilizeze la maximum competențele sale 
pentru a iniția, pune în aplicare și asigura 
respectarea PESC, implicând pe deplin 
organismele competente ale Parlamentului 
la aceste eforturi;

Or. en
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Amendamentul 37

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. solicită VP/ÎR să utilizeze la maximum 
rolul și competențele sale, astfel cum sunt 
definite de tratate și, în special, de 
articolul 18 din TUE,  pentru a imprima 
mai mult leadership acțiunii externe a 
Uniunii; reamintește, în acest sens, că 
tratatele prevăd că VP/ÎR propulsează 
PESC și coordonează toate aspectele 
acțiunii externe a UE; consideră că 
acțiunea externă a UE, inclusiv în 
domeniul PESC, va deveni mai eficace, 
mai coerentă, mai vizibilă și mai 
responsabilă numai în cazul în care 
VP/ÎR își asumă rolul de factor principal 
în stabilirea priorităților și conturarea 
deciziilor; invită statele membre să 
sprijine pe deplin și în mod proactiv 
VP/ÎR în asumarea acestui rol;

Or. en

Amendamentul 38
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii
instituționali va trebui sporită, în vederea 

5. subliniază faptul că trebuie să se 
consolideze coerența între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, sub 
conducerea VP/ÎR, că sinergiile între UE 
și nivelul național trebuie îmbunătățite, iar 
coordonarea între diverșii actori
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unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în 
vederea conturării unei abordări 
strategice față de vecinii noștri și față de 
țările partenere și candidate cu perspective 
de aderare, precum și în ceea ce privește 
domenii politice cum ar fi comerțul, 
dezvoltarea, justiția și securitatea 
energetică și afacerile interne;

instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială pentru a 
permite UE să elaboreze o abordare 
strategică față de vecinii săi și față de 
țările partenere și candidate cu perspective 
de aderare, precum și în ceea ce privește 
alte domenii de politici cum ar fi drepturile 
omului și promovarea democrației,
comerțul, dezvoltarea, justiția, securitatea 
energetică și afacerile interne;

Or. en

Amendamentul 39
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 

5. subliniază necesitatea coerenței între 
Serviciul european de acțiune externă 
(SEAE), statele membre și Comisie, 
solicită îmbunătățirea sinergiilor între UE 
și nivelul național, iar coordonarea între 
actorii instituționali să fie sporită, în 
vederea unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
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justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

interne;

Or. en

Amendamentul 40
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE, organele competente și 
comisiile Parlamentului European și
serviciile competente din cadrul Comisiei 
ca fiind crucială în vederea conturării unei 
abordări strategice față de vecinii noștri și 
față de țările partenere și candidate cu 
perspective de aderare, precum și în ceea 
ce privește domenii politice cum ar fi 
comerțul, dezvoltarea, justiția și securitatea 
energetică și afacerile interne;

Or. en

Amendamentul 41

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
Comisia și statele membre, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

Or. en

Amendamentul 42
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
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pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările candidate și
potențial candidate și alte țări, precum și 
în ceea ce privește domenii politice cum ar 
fi comerțul, dezvoltarea, justiția și 
securitatea energetică și afacerile interne;

Or. en

Amendamentul 43
Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică și afacerile 
interne;

5. subliniază faptul că va trebui să se 
găsească o coerență între Serviciul 
european de acțiune externă (SEAE), 
statele membre și Comisie, că sinergiile 
între UE și nivelul național vor trebui 
consolidate, iar coordonarea între actorii 
instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor 
instrumentelor și politicilor relevante și 
pentru a transmite un mesaj european unic 
în privința aspectelor politice esențiale; 
consideră cooperarea la toate nivelurile 
între SEAE și serviciile competente din 
cadrul Comisiei ca fiind crucială în vederea 
conturării unei abordări strategice față de 
vecinii noștri și față de țările partenere și 
candidate cu perspective de aderare, 
precum și în ceea ce privește domenii 
politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, 
justiția și securitatea energetică, afacerile 
interne și drepturile omului;

Or. en
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Amendamentul 44
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe, la 
întărirea rolului și influenței UE pe scena 
mondială și să îi permită acesteia să-și 
proiecteze interesele și valorile într-un
mod mai eficient, într-o manieră 
proporțională cu actualul său statut 
economic și comercial internațional;

6. se așteaptă ca SEAE să admită 
dificultățile economice prin care trec 
statele membre ale UE prin evitarea 
duplicării activităților serviciilor 
diplomatice existente ale statelor membre
și recunoașterea angajamentului 
Consiliului European în direcția 
principiului eficienței costurilor și a 
neutralității bugetare în ceea ce privește 
SEAE;

Or. en

Amendamentul 45
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe, la 
întărirea rolului și influenței UE pe scena 
mondială și să îi permită acesteia să-și 
proiecteze interesele și valorile într-un 
mod mai eficient, într-o manieră 
proporțională cu actualul său statut 
economic și comercial internațional;

6. subliniază că Serviciul european de 
acțiune externă (SEAE) nu este, în nici 
un caz, instituția potrivită pentru a 
coordona PESC și politicile externe,
deoarece acesta nu este nici transparent, 
nici democratic și este condus de interese 
particulare;

Or. en
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Amendamentul 46
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe, la întărirea 
rolului și influenței UE pe scena mondială 
și să îi permită acesteia să-și proiecteze 
interesele și valorile într-un mod mai 
eficient, într-o manieră proporțională cu 
actualul său statut economic și comercial 
internațional;

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări și integrări
mai strânse între PESC și alte politici
externe, la întărirea rolului și influenței 
politice ale UE pe scena mondială și să îi 
permită acesteia să-și proiecteze interesele 
și valorile într-un mod mai eficient și 
coerent, cu alte cuvinte, în cadrul 
Consiliului de Securitate al ONU;

Or. en

Amendamentul 47

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe, la întărirea 
rolului și influenței UE pe scena mondială 
și să îi permită acesteia să-și proiecteze 
interesele și valorile într-un mod mai 
eficient, într-o manieră proporțională cu 
actualul său statut economic și comercial 
internațional;

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și alte politici externe, la 
întărirea rolului și influenței UE pe scena 
mondială și să îi permită acesteia să-și 
proiecteze interesele și valorile într-un mod 
mai eficient, într-o manieră proporțională 
cu actualul său statut economic și 
comercial internațional; invită VP/ÎR să 
instituie mecanismele și structurile de 
coordonare necesare în cadrul SEAE;

Or. en
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Amendamentul 48
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse
între PESC și politicile externe, la întărirea 
rolului și influenței UE pe scena mondială 
și să îi permită acesteia să-și proiecteze 
interesele și valorile într-un mod mai 
eficient, într-o manieră proporțională cu 
actualul său statut economic și comercial 
internațional;

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin   
coordonarea între PESC și alte politici
externe, la întărirea rolului și influenței UE 
pe scena mondială și să îi permită acesteia 
să-și proiecteze interesele și valorile într-un 
mod mai eficient, într-o manieră 
proporțională cu actualul său statut 
economic și comercial internațional;

Or. en

Amendamentul 49
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe, la întărirea 
rolului și influenței UE pe scena mondială 
și să îi permită acesteia să-și proiecteze 
interesele și valorile într-un mod mai 
eficient, într-o manieră proporțională cu 
actualul său statut economic și comercial 
internațional;

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin 
promovarea unei coordonări mai strânse 
între PESC și politicile externe ale statelor 
membre, la întărirea rolului și influenței
UE pe scena mondială și să îi permită 
acesteia să-și proiecteze interesele și 
valorile într-un mod mai eficient, într-o 
manieră proporțională cu actualul său statut 
economic și comercial internațional;

Or. en
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Amendamentul 50
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă;
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consecvență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
contribuie, să împărtășească și să sprijine 
politica europeană externă și de securitate
comună;

Or. en

Amendamentul 51
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

7. constată, totuși, că, constituirea SEAE, 
în sine însăși, nu va duce, la coerență și 
consecvență pe întreg ansamblul 
politicilor externe ale UE; consideră 
esențial ca statele membre ale UE nu doar 
să ajungă la un consens asupra unei 
strategii comune de politică externă și de 
securitate, ci, de asemenea, să garanteze că 
politicile naționale proprii sunt 
compatibile și nu contrazic pozițiile UE 
convenite de comun acord, astfel încât să 
concretizeze, în mod efectiv, strategia de 
politică externă a UE:
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Or. en

Amendamentul 52
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

7. constată, totuși, că nu se poate realiza o 
deplină coerență și consecvență în cadrul 
UE pe întreg ansamblul domeniilor de 
politici externe datorită diferențelor 
inevitabile în ce privește interesele, 
preocupările și viziunile strategice ale
statelor membre; prin urmare, în mod 
realistic, UE ar trebui să-și concentreze 
eforturile asupra comerțului, dezvoltării și 
chestiunilor umanitare, domenii în care 
ar putea să-și aducă o contribuție 
valoroasă;

Or. en

Amendamentul 53
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 

7. constată, totuși, că, în paralel cu 
constituirea SEAE, realizarea unei 
coerențe și eficiențe depline a politicii 
comune a UE va necesita, în primul rând, 
voința politică a statelor membre ale UE 
de a trece peste viziunile diferite asupra 
unor aspecte-cheie privind politica externă;  
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
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asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

Or. en

Amendamentul 54
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consecvență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă, cum 
ar fi cele referitoare la Rusia, Turcia și 
Kosovo; consideră esențial ca, în acest 
sens, statele membre ale UE nu doar să 
ajungă la un consens asupra unei strategii 
comune de politică externă și de securitate, 
ci, de asemenea, să își adapteze politicile 
naționale proprii în scopul sprijinirii 
orientărilor, acțiunilor și pozițiilor 
comune ale UE și să evite acțiuni la nivel 
național care sunt contrare intereselor 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 55
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 7. constată, totuși, că, prin simpla 
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constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consecvență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE să ajungă la un consens 
asupra unei strategii comune de politică 
externă și de securitate;

Or. en

Amendamentul 56

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o 
deplină coerență și consistență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

7. constată, totuși, că, prin simpla 
constituire a SEAE nu se va realiza o mai 
mare coerență și consecvență a politicii 
externe a UE, aceasta presupunând, de 
asemenea, ca statele membre ale UE să 
treacă peste viziunile diferite asupra unor 
aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele 
membre ale UE nu doar să ajungă la un 
consens asupra unei strategii comune de 
politică externă și de securitate, ci, de 
asemenea, să garanteze că politicile 
naționale proprii sprijină pozițiile UE;

Or. en



AM\859936RO.doc 33/183 PE452.878v03-00

RO

Amendamentul 57
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. regretă, în acest sens, că, în mai multe 
cazuri, declarații ale unor reprezentanți 
sau grupuri de reprezentanți ai statelor 
membre au lăsat o impresie de dezbinare, 
îngreunând foarte mult activitatea VP/ÎR; 
solicită, prin urmare, statelor membre să 
se abțină de la astfel de acțiuni și 
declarații individuale necoordonate și să 
încerce să contribuie la o PESC eficace și 
vizibilă;

Or. en

Amendamentul 58
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. solicită, pe de altă parte, VP/ÎR să 
exprime cu claritate pozițiile UE, să 
reacționeze în mod rapid și vizibil și să 
imprime PESC o imagine clară și 
distinctivă;

Or. en

Amendamentul 59
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că rolul
reprezentanților speciali ai UE (RSUE) ar 
trebui, în general, să fie acela de a 
reprezenta și a coordona politica UE față 
de regiuni cu interese strategice sau de 
securitate specifice pentru UE, ceea ce 
presupune o prezență și o vizibilitate 
permanentă a UE; este de părere că 
trebuie instituită o coordonare strânsă între 
RSUE și departamentele competente ale 
SEAE și că aspectele tematice importante 
acoperite anterior de reprezentanții 
personali ar trebui reanalizate și ar trebui 
înaintate propuneri pentru ca acest rol să 
fie preluat de înalți funcționari din cadrul 
SEAE sau de reprezentanți speciali ai UE; 
consideră esențial ca definirea rolului și a 
mandatului RSUE să facă obiectul unei 
consultări prealabile a Parlamentului și să 
se înainteze propuneri, în conformitate cu 
articolul 36 alineatul (1) din TUE, cu 
privire la procedurile și domeniul de 
competență pentru informările și rapoartele 
care urmează să fie puse la dispoziția 
Parlamentului de către RSUE;

8. observă că, odată cu înființarea SEAE, 
în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, a apărut o nouă structură; prin 
urmare, ținând seama de faptul că 
mandatele unor reprezentanți speciali ai 
UE (RSUE) expiră în cursul anului 2011, 
subliniază că rolul acestora ar trebui, în 
general, să fie reexaminat; este de părere că 
trebuie instituită o coordonare strânsă între 
actualii RSUE și departamentele 
competente ale SEAE și că aspectele 
tematice importante acoperite anterior de 
reprezentanții personali ar trebui 
reanalizate și ar trebui înaintate propuneri 
pentru ca acest rol să fie preluat de înalți 
funcționari din cadrul SEAE sau de 
reprezentanți speciali ai UE; consideră 
esențial ca definirea rolului și a mandatului 
RSUE să facă obiectul unei consultări 
prealabile a Parlamentului și să se înainteze 
propuneri, în conformitate cu articolul 36 
alineatul (1) din TUE, cu privire la 
procedurile și domeniul de competență 
pentru informările și rapoartele care 
urmează să fie puse la dispoziția 
Parlamentului de către RSUE;

Or. en

Amendamentul 60
Franziska Katharina Brantner, Roberto Gualtieri, Andrey Kovatchev, Alexander Graf 
Lambsdorff, Ulrike Lunacek

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. reamintește declarația pe care VP/ÎR a 
făcut-o în Parlament, la 8 iulie 2010, cu 
privire la administrația centrală a SEAE, 
prin care aceasta și-a luat angajamentul 
de a crea o structură corespunzătoare 
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pentru gestionarea situațiilor de criză și 
consolidarea păcii, în care unitățile 
competente din cadrul Comisiei 
transferate la SEAE și a căror activitate 
include planificarea și programarea 
răspunsurilor la situații de criză, precum 
și structurile PSAC, vor funcționa în 
strânsă colaborare și sinergie sub directa 
sa responsabilitate și autoritate;   
reamintește, în plus, că, în scrisoarea sa 
din 7 septembrie 2010 adresată Comisiei 
pentru afaceri externe, VP/ÎR a enunțat 
intenția sa de a crea un departament 
consacrat răspunsurilor la situații de criză 
și consolidarea păcii care să aibă un 
statut egal cu alte departamente de 
gestionare a acestor situații, cum ar fi  
Directoratul pentru planificare și 
gestionare a crizelor, Celula civilă de 
planificare și conducere și Statul Major și 
printre altele, va fi însărcinat cu 
pregătirea acțiunilor de răspuns la situații 
de criză în cadrul Instrumentului de 
stabilitate; se așteaptă ca VP/ÎR să 
implementeze fără întârziere aceste 
angajamente; consideră că, pentru a 
asigura Uniunii structuri efective, 
eficiente și coerente de gestionare a 
situațiilor de criză și consolidare a păcii, 
diferitele departamente menționate 
anterior ar trebui să fie plasate sub 
conducerea unui singur director executiv 
și ar trebui să se înființeze un consiliu de 
conducere pentru situații de criză în 
cadrul SEAE;

Or. en

Amendamentul 61
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE452.878v03-00 36/183 AM\859936RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește prerogativele sale conferite 
prin tratat de a fi consultat în domeniul 
PESC și PSAC, de a-i fi luate în 
considerare opiniile în mod corespunzător 
și de a formula recomandări; invită VP/ÎR 
să consolideze sarcinile de consolidare și 
de raportare realizate până în prezent de 
Comisie și Consiliu în domeniul acțiunii 
externe; se așteaptă ca dreptul
Parlamentului de control democratic 
asupra programării strategice a 
instrumentelor de ajutor extern să fie 
întărit;

9. reamintește prerogativele sale conferite 
prin tratat de a fi consultat în domeniul 
PESC și PSAC, de a-i fi luate în
considerare opiniile în mod corespunzător 
și de a formula recomandări; invită VP/ÎR 
să consolideze sarcinile de consolidare și 
de raportare realizate până în prezent de 
Comisie și Consiliu în domeniul acțiunii 
externe; solicită Consiliului să adopte o 
abordare constructivă în cadrul 
comitetului de conciliere pentru 
instrumentele de asistență externă, 
inclusiv pentru Instrumentul de 
stabilitate, prin recunoașterea dreptului
de control democratic al Parlamentului
asupra documentelor de strategie și 
planurilor de acțiune multianuale, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 
290 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 62
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. reamintește prerogativele sale conferite 
prin tratat de a fi consultat în domeniul 
PESC și PSAC, de a-i fi luate în 
considerare opiniile în mod corespunzător 
și de a formula recomandări; invită VP/ÎR
să consolideze sarcinile de consolidare și 
de raportare realizate până în prezent de 
Comisie și Consiliu în domeniul acțiunii 
externe; se așteaptă ca dreptul 
Parlamentului de control democratic asupra 
programării strategice a instrumentelor de 
ajutor extern să fie întărit;

9. reamintește prerogativele PE conferite 
prin tratat de a fi consultat în domeniul 
PESC și PSAC, de a-i fi luate în 
considerare opiniile în mod corespunzător 
și de a formula recomandări; invită VP/ÎR 
să consolideze sarcinile de consolidare și 
de raportare realizate până în prezent de 
Comisie și Consiliu în domeniul acțiunii 
externe; se așteaptă ca dreptul 
Parlamentului de control democratic asupra 
programării strategice a instrumentelor de 
ajutor extern să fie recunoscut pe deplin și
întărit;
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Or. en

Amendamentul 63
Roberto Gualtieri

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își reafirmă poziția conform căreia, în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (10) 
din TFUE, trebuie furnizate Parlamentului 
informații complete în etapele inițială, de 
negociere și finală ale procedurii în urma 
cărora se încheie acorduri internaționale; se 
așteaptă ca VP/ÎR să furnizeze toate 
informațiile relevante referitoare la 
negocieri pe toată durata procedurii, 
inclusiv negocierea directivelor și a 
proiectelor de texte, și reamintește că, în 
declarația cu privire la responsabilitatea 
politică, VP/ÎR s-a angajat să aplice 
dispozițiile acordului-cadru privind 
acordurile internaționale în materie de 
documente PESC confidențiale; solicită 
instituirea unui modus operandi eficient 
care să îmbine respectarea prerogativelor 
Parlamentului cu nivelul necesar de 
confidențialitate; este convins că un acord 
cuprinzător care să implice toate instituțiile 
și care să acopere toate organele UE este 
necesar în vederea reglementării accesului 
membrilor Parlamentului la documente 
confidențiale;

10. își reafirmă poziția conform căreia, în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (6) 
din TFUE, avizul/aprobarea 
Parlamentului European este necesară 
pentru toate acordurile internaționale, 
inclusiv cele referitoare, în principal, la 
PESC, singura excepție constituind-o cele 
legate în mod exclusiv de PESC; în 
conformitate cu articolul 218 alineatul (10) 
din TFUE, trebuie furnizate Parlamentului 
informații complete în etapele inițială, de 
negociere și finală ale procedurii în urma 
cărora se încheie acorduri internaționale; se 
așteaptă ca VP/ÎR să furnizeze toate 
informațiile relevante referitoare la 
negocieri pe toată durata procedurii, 
inclusiv negocierea directivelor și a 
proiectelor de texte, și reamintește că, în 
declarația cu privire la responsabilitatea 
politică, VP/ÎR s-a angajat să aplice 
dispozițiile acordului-cadru privind 
acordurile internaționale în materie de 
documente PESC confidențiale; solicită 
instituirea unui modus operandi eficient 
care să îmbine respectarea prerogativelor 
Parlamentului cu nivelul necesar de 
confidențialitate; este convins că un acord 
cuprinzător care să implice toate instituțiile 
și care să includă toate organele UE este 
necesar în vederea reglementării accesului 
membrilor Parlamentului la documente 
confidențiale;

Or. en
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Amendamentul 64
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget; își
reafirmă poziția conform căreia, pentru a 
consolida legitimitatea democratică a 
PESC, organele competente ale 
Parlamentului ar trebui consultate înainte 
de lansarea misiunilor PSAC și acestea ar 
trebui să aibă posibilitatea de a 
monitoriza în mod corespunzător în 
special misiunile desfășurate în cadrul 
PSAC;

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget; reafirmă 
faptul că organele competente ale 
Parlamentului ar trebui să fie informate în 
mod corespunzător înainte de lansarea 
misiunilor PSAC;

Or. en

Amendamentul 65
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget; își 
reafirmă poziția conform căreia, pentru a 
consolida legitimitatea democratică a 
PESC, organele competente ale 
Parlamentului ar trebui consultate înainte 
de lansarea misiunilor PSAC și acestea ar 
trebui să aibă posibilitatea de a monitoriza 
în mod corespunzător în special misiunile 
desfășurate în cadrul PSAC;

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget; își 
reafirmă poziția conform căreia, pentru a 
consolida legitimitatea democratică a 
PESC, organele competente ale 
Parlamentului ar trebui consultate înainte 
de lansarea misiunilor PSAC și acestea ar 
trebui să aibă posibilitatea de a monitoriza 
în mod corespunzător în special misiunile 
desfășurate în cadrul PSAC; subliniază că, 
în scopul îndeplinirii criteriilor de 
credibilitate și autodefinire prevăzute în 
Tratatul de la Lisabona, obiectivelor 
PESC trebuie să li se aloce resurse 
bugetare corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 66

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget; își 
reafirmă poziția conform căreia, pentru a 
consolida legitimitatea democratică a 
PESC, organele competente ale 
Parlamentului ar trebui consultate înainte 
de lansarea misiunilor PSAC și acestea ar 
trebui să aibă posibilitatea de a monitoriza 
în mod corespunzător în special misiunile 
desfășurate în cadrul PSAC;

11. subliniază faptul că acordul 
interinstituțional revizuit din 2006 cu 
privire la disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară trebuie să asigure mai 
multă transparență în cadrul procedurii 
bugetare a PESC și să abordeze în mod 
corespunzător cerințele privind informațiile 
ale autorității bugetare, pentru ca 
autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a 
contextului și a implicațiilor financiare ale 
deciziilor politice din acest domeniu 
tematic; consideră că Parlamentul 
European ar trebui să primească informații 
adecvate înaintea adoptării mandatelor și 
strategiilor din domeniul PESC; salută 
sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea 
propunerii ca toate misiunile importante ale 
PSAC să fie identificate în buget, însă 
consideră că, în vederea asigurării pe 
deplin a transparenței și a controlului 
democratic, este necesar ca fiecare 
misiune să fie identificată printr-o linie 
bugetară separată; își reafirmă poziția 
conform căreia, pentru a consolida 
legitimitatea democratică a PESC, organele 
competente ale Parlamentului ar trebui 
consultate înainte de lansarea misiunilor 
PSAC și acestea ar trebui să aibă 
posibilitatea de a monitoriza în mod 
corespunzător în special misiunile 
desfășurate în cadrul PSAC;

Or. en

Amendamentul 67
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că reuniunile comune 
regulate de consultare cu privire la PESC 
ar trebui completate cu reuniuni 
suplimentare în eventualitatea în care 
apare necesitatea de a furniza informații 
ex ante; sugerează în acest sens că 
reuniunile ar trebui orientate în direcția 
învățării principalelor lecții strategice și 
politico-militare, pentru a îmbunătăți 
procesul de planificare și gestionare a 
misiunilor viitoare și pentru a contribui la 
elaborarea unei abordări prospective a 
nevoilor viitoare; reamintește, de 
asemenea, dreptul său de a fi consultat și 
necesitatea de a fi informat în mod 
corespunzător cu privire la finanțarea de 
urgență a anumitor inițiative lansate în 
cadrul PESC, în conformitate cu articolul 
41 alineatul (3) din TUE;

12. consideră că reuniunile comune 
regulate de consultare cu privire la PESC 
ar trebui completate cu reuniuni 
suplimentare în scopul furnizării de
informații ex ante; sugerează în acest sens 
că reuniunile ar trebui orientate în direcția 
învățării principalelor lecții strategice și 
politico-militare, pentru a îmbunătăți 
procesul de planificare și gestionare a 
misiunilor viitoare și pentru a contribui la 
elaborarea unei abordări prospective a 
nevoilor viitoare; reamintește, de 
asemenea, dreptul său de a fi consultat și 
necesitatea de a fi informat în mod 
corespunzător cu privire la finanțarea de 
urgență a anumitor inițiative lansate în 
cadrul PESC, în conformitate cu articolul 
41 alineatul (3) din TUE;

Or. en

Amendamentul 68
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. ia act de obligația sa, prevăzută în 
tratat, de a stabili, împreună cu 
parlamentele naționale, organizarea și 
promovarea unei cooperări eficiente și 
sistematice, în special în domeniul 
politicii externe, de securitate și apărare 
comune;

Or. en
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Amendamentul 69
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că acțiunile PSAC ar 
trebui integrate într-o politică amplă care 
să vizeze țări și regiuni aflate în criză; 
accentuează, de asemenea, necesitatea 
trecerii de la actuala abordare 
concentrată asupra derulării cu succes a
misiunilor PSAC la acordarea unei atenții 
sporite executării cu succes a acestora și 
impactului pe termen lung la fața locului;

13. subliniază faptul că acțiunile PSAC ar 
trebui integrate într-o politică amplă care 
să vizeze țări și regiuni aflate în criză în 
cazurile în care valorile și interesele 
strategice ale UE sunt în joc și în care  
operațiunile PSAC ar aduce o valoare 
adăugată reală prin promovarea păcii, a 
stabilității și a statului de drept;  
accentuează, de asemenea, necesitatea 
existenței unui proces mai clar prin care 
să se tragă învățăminte în evaluarea 
implementării cu succes a fiecărei operații
și a impactului său pe termen lung la fața 
locului;

Or. en

Amendamentul 70

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază faptul că acțiunile PSAC ar 
trebui integrate într-o politică amplă care 
să vizeze țări și regiuni aflate în criză; 
accentuează, de asemenea, necesitatea 
trecerii de la actuala abordare concentrată 
asupra derulării cu succes a misiunilor 
PSAC la acordarea unei atenții sporite 
executării cu succes a acestora și 
impactului pe termen lung la fața locului;

13. subliniază faptul că acțiunile PSAC ar 
trebui integrate într-o politică amplă care 
să vizeze țări și regiuni aflate în criză; 
accentuează, de asemenea, necesitatea 
trecerii de la actuala abordare concentrată 
asupra derulării cu succes a misiunilor 
PSAC la acordarea unei atenții sporite 
executării cu succes a acestora și 
impactului pe termen lung la fața locului;
invită VP/ÎR să acorde prioritate, în 
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cadrul PESC și PSAC, prevenirii 
conflictelor, medierii pașnice a 
conflictelor și reformei sectorului de 
securitate; îndeamnă VP/ÎR să utilizeze 
SEAE nou înființat în vederea 
introducerii de evaluări de impact ca 
procedură standard pentru o evaluare 
calitativă a multiplelor consecințe în 
materie de securitate, drepturi ale omului, 
gen, chestiuni sociale și economice ale 
fiecărei misiuni PSAC în țara sau 
regiunea gazdă;

Or. en

Amendamentul 71

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită VP/ÎR, precum și Consiliul și 
statele membre, să îndrepte dezechilibrul 
dintre capacitățile civile și militare de 
planificare din cadrul SEAE și să crească 
numărul de angajați din domeniul 
justiției, administrației civile, vămilor și al 
medierii pentru a garanta că misiunile 
PSAC dispun de competențe 
corespunzătoare și suficiente;

Or. en

Amendamentul 72
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC) – care sunt deja trimise 
la fața locului sau care ar putea fi 
înființate pentru situații post-criză; 
consideră că o distincție rigidă între 
operațiuni militare și civile de gestionare 
a crizelor reflectă mai curând un model 
instituțional depășit decât realitatea din 
teren și, prin urmare, subliniază faptul că 
reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

eliminat

Or. en

Amendamentul 73
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând
un model instituțional depășit decât 
realitatea din teren și, prin urmare, 
subliniază faptul că reacțiile la situațiile 
de criză presupun o combinație între 
instrumente militare și civile;

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; opinează că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional destul de depășit și că
interacțiunea și cooperarea civilă-militară 
pot constitui răspunsuri mai bune la
realitățile de pe teren; evidențiază, prin 
urmare, necesitatea  evaluării în mod 
sistematic, de la caz la caz, a necesităților, 
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în scopul asigurării celei mai potrivite 
combinații între instrumentele militare și 
civile în orice situație dată;

Or. en

Amendamentul 74
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC) – care sunt deja trimise 
la fața locului sau care ar putea fi 
înființate pentru situații post-criză; 
consideră că o distincție rigidă între 
operațiuni militare și civile de gestionare 
a crizelor reflectă mai curând un model 
instituțional depășit decât realitatea din 
teren și, prin urmare, subliniază faptul că 
reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE, precum 
și cu eforturile depuse de alte organizații 
internaționale;

Or. en

Amendamentul 75

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 14. subliniază necesitatea unei coordonări 
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optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; este, în continuare, 
preocupat de încercările de a utiliza 
forțele de luptă din cadrul grupurilor 
tactice de luptă ale UE pentru intervenții 
în caz de dezastru și reamintește că 
utilizarea crescândă a capacităților PSAC 
și a Instrumentului de stabilitate al UE 
pentru intervenții în caz de dezastru, 
ajutorare și reconstrucție va limita și slăbi 
în mod serios capacitatea UE de a 
soluționa crizele politice și a participa la 
restabilirea, menținerea și consolidarea 
păcii; consideră că, în multe situații, o 
distincție prea  rigidă între operațiuni 
militare și civile de gestionare a crizelor 
reflectă mai curând un model instituțional 
depășit decât realitatea din teren și, prin 
urmare, subliniază faptul că reacțiile la 
situațiile de criză presupun o combinație 
între instrumente militare și civile;
reamintește că, deși 16 din cele 24 misiuni 
PSAC au caracter civil, șapte au avut 
caracter militar și numai una a avut 
caracter civil-militar; îndeamnă VP/ÎR să 
nu numească personal militar în postul de 
șef al misiunilor cu caracter strict civil, 
așa cum s-a întâmplat în cazul EULEX;

Or. en

Amendamentul 76
Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey 
Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 14. subliniază necesitatea unei coordonări 
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optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la anumite situații de criză pot 
presupune o combinație între instrumente 
militare și civile;

Or. en

Amendamentul 77
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile și/sau militare din 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune (PSAC) – care sunt deja trimise la 
fața locului sau care ar putea fi înființate 
pentru situații post-criză; consideră că o 
distincție rigidă între operațiuni militare și 
civile de gestionare a crizelor reflectă mai 
curând un model instituțional depășit decât 
realitatea din teren și, prin urmare, 
subliniază faptul că reacțiile la situațiile de 
criză presupun o combinație între 
instrumente militare și civile;

Or. en
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Amendamentul 78
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun, 
de obicei, o combinație între instrumente 
militare și civile;

Or. en

Amendamentul 79
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
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că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

că reacțiile la situațiile de criză ar putea 
presupune o combinație între instrumente 
militare și civile;

Or. en

Amendamentul 80
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile;

14. subliniază necesitatea unei coordonări 
optime între răspunsul UE în caz de 
dezastre și alte instrumente ale UE – cum 
ar fi misiunile civile sau militare din cadrul 
politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) – care sunt deja trimise la fața 
locului sau care ar putea fi înființate pentru 
situații post-criză; consideră că o distincție 
rigidă între operațiuni militare și civile de 
gestionare a crizelor reflectă mai curând un 
model instituțional depășit decât realitatea 
din teren și, prin urmare, subliniază faptul 
că reacțiile la situațiile de criză presupun o 
combinație între instrumente militare și 
civile, pe baza unei înțelegeri globale a 
legăturilor dintre securitate și dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 81
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. reamintește necesitatea creării unei 
forțe europene de protecție civilă bazată 
pe actualul mecanism european de 
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protecție civilă, pe care Parlamentul 
European a solicitat-o de mai multe ori și 
care ar trebui să fie în măsură să 
funcționeze în afara UE, ori de câte ori 
este nevoie;

Or. en

Amendamentul 82
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. insistă asupra faptului că dezastrele 
nu trebuie să conducă la desfășurarea sau 
transferul de forțe militare, în interiorul 
sau în afara UE; în loc de aceasta, ar 
trebui să se asigure resursele necesare 
pentru a permite forțelor de protecție 
civile să-și îndeplinească sarcinile în mod 
corespunzător și individual; mai mult, 
subliniază că cooperarea civilă-militară 
implică riscul considerabil ca persoanele 
civile să fie utilizate în vederea atingerii 
obiectivelor militare cu consecințe grave: 
în ochii populației civile, acestea își pierd 
statutul neutru și strict umanitar; din 
acest motiv, operațiunile civile și militare 
ar trebui să rămână strict separate în 
fiecare zonă;

Or. en

Amendamentul 83
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate 
strategică a UE consolidarea 
parteneriatelor internaționale de 
gestionare a crizelor și încurajarea 
dialogului cu alți actori majori implicați 
în gestionarea crizelor - cum ar fi ONU, 
NATO, Uniunea Africană (UA) și OSCE, 
precum și cu țări terțe cum ar fi SUA, 
Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
instaurare a păcii, care includ cooperarea 
în materie de gestionare a crizelor, în 
special în domeniul securității maritime și 
lupta împotriva terorismului în temeiul 
dreptului internațional;

eliminat

Or. en

Amendamentul 84
Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, 
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
instaurare a păcii, care includ cooperarea 
în materie de gestionare a crizelor, în 
special în domeniul securității maritime și 

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor – fie 
organizații mondiale sau regionale, fie
țări terțe – schimbul de informații,
coordonarea acțiunilor și punerea în 
comun a resurselor în situații în care acest 
lucru este necesar în direcția eforturilor de 
menținere și instaurare a păcii;
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lupta împotriva terorismului în temeiul 
dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 85
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și
instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE completarea rolului organizațiilor 
precum NATO, cu o diviziune mai clară a 
muncii între activitățile civile și militare 
și, de asemenea, încurajarea dialogului cu 
alți actori majori implicați în gestionarea 
crizelor - cum ar fi ONU, Uniunea 
Africană (UA) și OSCE, precum și cu țări 
terțe cum ar fi SUA, Turcia, Norvegia și 
Canada - și sincronizarea acțiunilor, 
schimbul de informații și canalizarea 
resurselor în direcția eforturilor de  
instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

Or. en

Amendamentul 86
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
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încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
instaurare a păcii, care includ cooperarea 
în materie de gestionare a crizelor, în 
special în domeniul securității maritime și 
lupta împotriva terorismului în temeiul 
dreptului internațional;

încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada; 
subliniază necesitatea sincronizării 
acțiunilor, schimbului de informații și 
canalizării resurselor în direcția eforturilor 
de menținere a păcii și instaurare a păcii în 
domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

Or. en

Amendamentul 87
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE - și sincronizarea acțiunilor, 
îmbunătățirea alertelor timpurii, 
asigurarea schimburilor de bune practici 
și informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 88
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate 
strategică a UE consolidarea 
parteneriatelor internaționale de gestionare 
a crizelor și încurajarea dialogului cu alți 
actori majori implicați în gestionarea 
crizelor - cum ar fi ONU, NATO, Uniunea 
Africană (UA) și OSCE, precum și cu țări 
terțe cum ar fi SUA, Turcia, Norvegia și
Canada - și sincronizarea acțiunilor, 
schimbul de informații și canalizarea 
resurselor în direcția eforturilor de 
menținere a păcii și instaurare a păcii, care 
includ cooperarea în materie de gestionare 
a crizelor, în special în domeniul securității 
maritime și lupta împotriva terorismului în 
temeiul dreptului internațional;

15. consideră ca fiind o prioritate 
importantă a UE consolidarea 
parteneriatelor internaționale de gestionare 
a crizelor și încurajarea dialogului cu alți 
actori majori implicați în gestionarea 
crizelor - cum ar fi ONU, NATO, Uniunea 
Africană (UA) și OSCE, precum și cu țări 
terțe cum ar fi SUA, Turcia, Norvegia și 
Canada - și sincronizarea acțiunilor, 
schimbul de informații și canalizarea 
resurselor în direcția eforturilor de 
menținere a păcii și instaurare a păcii, care 
includ cooperarea în materie de gestionare 
a crizelor, în special în domeniul securității 
maritime și lupta împotriva terorismului în 
temeiul dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 89
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 

15. consideră ca fiind o prioritate strategică 
a UE consolidarea parteneriatelor 
internaționale de gestionare a crizelor și 
încurajarea dialogului cu alți actori majori 
implicați în gestionarea crizelor - cum ar fi 
ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și 
OSCE, precum și cu țări terțe cum ar fi 
SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și 
sincronizarea acțiunilor, schimbul de 
informații și canalizarea resurselor în 
direcția eforturilor de menținere a păcii și 
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instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

instaurare a păcii, care includ cooperarea în 
materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta 
împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional; subliniază necesitatea 
reprezentării corespunzătoare a UE în 
cadrul Consiliului de Securitate al ONU, 
eventual prin redistribuirea locurilor 
alocate în prezent statelor sale membre și 
utilizării competenței acesteia de a 
demara procesul de reformă și extindere a 
acestuia, pentru a-i da un caracter mai 
reprezentativ și a-i spori legitimitatea și 
eficacitatea;

Or. en

Amendamentul 90
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază faptul că înființarea 
SEAE oferă UE o posibilitate unică de a-
și implementa angajamentele în materie 
de prevenire a conflictelor și instaurare a 
păcii, cu trimitere, în special, la 
Programul de la Goteborg și de a-și 
extinde capacitatea de prevenire a 
conflictelor ca o alternativă la gestionarea 
situațiilor de criză; în acest sens, 
subliniază importanța situării Direcției 
pentru prevenirea conflictelor și politica 
de securitate pe același plan cu alte 
direcții prin alocarea corespunzătoare de 
resurse pentru activitatea de programare 
de politici, prin întărirea legăturilor cu 
departamentele geografice și prin 
stabilirea de relații formale cu grupurile 
de lucru pertinente din cadrul 
Consiliului; consideră că separarea 
actuală dintre structura de gestionare a 
situațiilor de criză și Direcția pentru 
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prevenirea conflictelor și politica de 
securitate ar trebui, de asemenea, 
reexaminată;

Or. en

Amendamentul 91
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că, potrivit Fondului 
pentru pace din cadrul Indicelui pe 2010 
al statelor eșuate, există, în prezent, circa 
38 de state fragile în întreaga lume, fapt 
care afectează, potrivit Băncii Mondiale, 
peste un miliard de persoane și, prin 
urmare, UE ar trebui să elaboreze o 
strategie mai cuprinzătoare în vederea 
utilizării instrumentelor sale de acțiune 
externă în scopul promovării consolidării 
democratice a statului; 

Or. en

Amendamentul 92
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 

eliminat
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energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

Or. en

Amendamentul 93
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

16. subliniază importanța consecvenței și 
coerenței acțiunii externe a UE în 
domeniul energetic și subliniază că 
conceptul securității energetice este legat 
în mod fundamental de securitatea 
aprovizionării; reamintește, prin urmare,
necesitatea urgentă de a aborda provocările 
energetice prin implementarea unei politici 
externe energetice europene comune, 
bazate pe o mai bună coordonare a 
politicilor statelor membre în acest 
domeniu și diversificarea furnizorilor de 
energie; salută  decizia Consiliului 
European de a invita Comisia să prezinte, 
până în iunie 2011, o comunicare privind 
securitatea aprovizionării și cooperarea 
internațională în scopul sporirii 
consecvenței și coerenței acțiunii externe 
a UE în domeniul energetic; invită, în 
acest sens, VP/ÎR să urmeze cu hotărâre 
recomandările Parlamentului în ceea ce 
privește elaborarea unei politici coerente și 
coordonate, în special prin promovarea 
coeziunii UE în cadrul unui dialog 
constructiv cu furnizorii de energie și 
îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;



PE452.878v03-00 58/183 AM\859936RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 94
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

16. emite un avertisment cu privire la 
riscul ca UE să deveni total dependentă de 
țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie; reamintește 
necesitatea urgentă de a aborda provocările 
energetice prin implementarea unei politici 
externe energetice europene comune, 
bazate pe diversificarea furnizorilor de 
energie; invită, în acest sens, VP/ÎR să 
urmeze cu hotărâre recomandările 
Parlamentului în ceea ce privește 
elaborarea unei politici coerente și 
coordonate, în special prin promovarea 
coeziunii UE în cadrul unui dialog 
constructiv cu furnizorii de energie și 
îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

Or. en

Amendamentul 95
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 

16. subliniază necesitatea ca UE să nu 
devină prea dependentă de țări terțe în 
ceea ce privește sursele de aprovizionare 
cu energie, ceea ce ar putea, în esență, 
submina independența politicii sale
externe; reamintește necesitatea urgentă de 
a aborda provocările energetice prin 
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implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

Or. en

Amendamentul 96
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care statele membre ale UE ar 
deveni dependente de țări terțe în ceea ce 
privește sursele acestora de aprovizionare 
cu energie; reamintește necesitatea urgentă 
de a aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene mai coordonate, 
bazate pe diversificarea furnizorilor de 
energie; invită, în acest sens, VP/ÎR să 
urmeze cu hotărâre recomandările 
Parlamentului în ceea ce privește 
elaborarea unei politici coerente și 
coordonate, în special prin promovarea 
unui dialog constructiv cu furnizorii de 
energie și îndeosebi cu Rusia și țările de 
tranzit;

Or. en
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Amendamentul 97
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie, 
implementarea unor proiecte strategice de 
infrastructură energetică, precum 
Nabucco și încurajează țările învecinate 
să adopte reglementările sale pertinente 
referitoare la piața internă a energiei; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia, precum și cu țările 
de tranzit;

Or. en

Amendamentul 98
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
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submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
promovarea atât a surselor de energie 
provenite din hidrocarburi, cât și a celor 
regenerabile, completând o piață internă 
eficace a energiei și prin implementarea 
unei politici externe energetice europene 
comune, bazate pe diversificarea 
furnizorilor de energie invită, în acest sens, 
VP/ÎR să urmeze cu hotărâre 
recomandările Parlamentului în ceea ce 
privește elaborarea unei politici coerente și 
coordonate, în special prin promovarea 
coeziunii UE în cadrul unui dialog 
constructiv cu furnizorii de energie și 
îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

Or. en

Amendamentul 99

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
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și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit; și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit; își 
exprimă nemulțumirea cu privire la lipsa 
de hotărâre a Comisiei în ce privește  
facilitarea construcției conductei Nabucco 
sau a altor alternative fiabile aparținând 
coridorului sudic, precum Whitestream; 
regretă că statele membre sunt angajate 
în mod activ în sprijinirea unor inițiative 
care sunt, în realitate, paralele eforturilor 
vizând găsirii și diversificării surselor de 
aprovizionare cu energie;

Or. en

Amendamentul 100
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;

16. subliniază necesitatea prevenirii 
situației în care UE ar deveni dependentă 
de țări terțe în ceea ce privește sursele de 
aprovizionare cu energie, ceea ce ar 
submina independența politicii externe a 
UE; reamintește necesitatea urgentă de a 
aborda provocările energetice prin 
implementarea unei politici externe 
energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; 
invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu 
hotărâre recomandările Parlamentului în 
ceea ce privește elaborarea unei politici 
coerente și coordonate, în special prin 
promovarea coeziunii UE în cadrul unui 
dialog constructiv cu furnizorii de energie 
și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit;
securitatea energetică ar trebui, de 
asemenea, să se reflecte pe deplin în 
politica de extindere și de vecinătate a 
UE, inclusiv prin dialogul politic și 
cooperarea practică cu parteneri precum 
Turcia și Ucraina;
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Or. en

Amendamentul 101
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea coordonării 
pregătirilor în vederea contracarării 
amenințărilor neconvenționale, cum ar fi 
cele informatice; invită Comisia și 
Consiliul să desfășoare o analiză 
amănunțită a amenințărilor și 
necesităților din acest domeniu, care să 
aibă ca rezultat o strategie europeană de 
securitate informatică cuprinzătoare și 
multidimensională, care să includă 
planuri de urgență în caz de atacuri 
informatice;

Or. en

Amendamentul 102

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. îndeamnă VP/ÎR și statele membre 
ale UE să includă trimiteri la rezoluțiile 
1325 și 1820 ale Consiliului de Securitate 
al ONU în deciziile și mandatele 
misiunilor Consiliului legate de PSAC și 
să se asigure că toate misiunile PSAC au 
cel puțin un consilier pe problematica de 
gen și un plan de acțiune privind modul 
de îndeplinire a obiectivelor rezoluțiilor 
1325 și 1820; solicită VP/ÎR, statelor 
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membre ale UE și șefilor de misiuni să 
transforme cooperarea și consultarea cu 
organizațiile locale ale femeilor într-un 
element standard al fiecărei misiuni 
civile;

Or. en

Amendamentul 103
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că cooperarea cu țările 
terțe în domeniul aprovizionării cu 
energie trebuie să se întemeieze pe 
principiile cooperării, transparenței și 
importanței reciprocității; subliniază că 
aprovizionarea cu energie nu trebuie să 
fie garantată prin mijloace militare;

Or. en

Amendamentul 104
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. evidențiază că politica externă 
europeană trebuie să țină seama de 
dimensiunea externă a zonei europene de 
libertate, securitate și justiție; reiterează 
importanța gestionării metodice a 
fluxurilor de migrație;  consideră că este 
vital să se obțină cooperarea țărilor de 
origine și a celor de tranzit și să se 
încurajeze o atitudine de cooperare solidă 
între aceste țări prin aplicarea unei 
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politici de condiționalitate pozitivă;

Or. es

Amendamentul 105
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și trebuie să desfășoare un 
dialog cu alți actori-cheie, precum puterile 
emergente (China, Brazilia, India), Rusia,
Statele Unite ale Americii și țările în curs 
de dezvoltare, ținând seama de faptul că 
schimbările climatice au devenit un 
element esențial în relațiile 
internaționale;

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și să integreze în mod sistematic 
schimbările climatice în toate politicile 
sale externe și de cooperare pentru 
dezvoltare; ținând seama de faptul că 
schimbările schimbările climatice au 
devenit un element esențial în relațiile 
internaționale și sunt văzute din ce în ce 
mai mult ca o amenințare majoră la 
adresa securității și stabilității 
internaționale, sprijină dialogul cu alți 
actori-cheie, precum Statele Unite, Rusia, 
puterile emergente (China, Brazilia,  India) 
și țările în curs de dezvoltare, cele mai 
afectate;

Or. en

Amendamentul 106
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și trebuie să desfășoare un dialog 

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și trebuie să desfășoare un dialog 
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cu alți actori-cheie, precum puterile 
emergente (China, Brazilia, India), Rusia, 
Statele Unite ale Americii și țările în curs 
de dezvoltare, ținând seama de faptul că 
schimbările climatice au devenit un 
element esențial în relațiile internaționale;

cu alți actori-cheie, precum puterile 
emergente (China, Brazilia, India), Rusia, 
Statele Unite ale Americii și țările în curs 
de dezvoltare, ținând seama de faptul că 
schimbările climatice au devenit un 
element esențial în relațiile internaționale și 
că este nevoie de un acord internațional 
cuprinzător pentru abordarea acestuia;

Or. en

Amendamentul 107
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și trebuie să desfășoare un dialog 
cu alți actori-cheie, precum puterile 
emergente (China, Brazilia, India), Rusia, 
Statele Unite ale Americii și țările în curs 
de dezvoltare, ținând seama de faptul că 
schimbările climatice au devenit un 
element esențial în relațiile internaționale;

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE 
trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile 
climatice și trebuie să desfășoare un dialog 
cu alți actori-cheie, precum puterile 
emergente (China, Brazilia, India), Rusia, 
Statele Unite ale Americii și țările în curs 
de dezvoltare, ținând seama de faptul că 
schimbările climatice au devenit un 
element esențial în relațiile internaționale;
invită, de asemenea, Comisia, să 
întreprindă o evaluare multidisciplinară 
cu privire la modul în care schimbările 
climatice influențează fluxurile 
migratorii, la impactul pe care acestea îl 
au asupra Europei și la modul în care UE 
poate contribui la atenuarea efectelor 
schimbărilor climatice sau a degradării 
mediului asupra țărilor și populațiilor 
afectate; invită Comisia și Consiliul să 
elaboreze o strategie solidă care să 
abordeze impactul schimbărilor climatice 
asupra vieții populațiilor afectate și acelor 
țări care sunt cel mai expuse riscurilor;

Or. en
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Amendamentul 108
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

18. este de părere că o politică externă și o 
acțiune externă a UE coerentă trebuie să 
acorde o prioritate absolută promovării 
democrației, statului de drept și bunei 
guvernanțe, având în vedere că societatea 
democratică stă la baza apărării drepturilor 
omului; consideră că noua structură 
internațională a UE, cu referire specială la 
SEAE și departamentul specific de care 
dispune, oferă oportunitatea de a consolida 
coerența și eficiența UE în acest domeniu; 
îndeamnă VP/ÎR să urmărească în mod 
activ angajamentele țărilor terțe în ce 
privește respectarea drepturilor omului, 
precum și să-și facă auzită vocea 
împotriva încălcărilor acestora și să nu se 
abțină de la adoptarea unor măsuri 
adecvate în cazul încălcării lor, în special 
a drepturilor femeilor, care reprezintă 
majoritatea populației lumii; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor femeilor, a
drepturilor omului și a democrației la nivel 
mondial prin intermediul relațiilor 
bilaterale cu țările terțe și prin participarea 
activă în cadrul forurilor internaționale, 
precum și prin sprijinirea organizațiilor 
internaționale și locale ale societății civile;

Or. en



PE452.878v03-00 68/183 AM\859936RO.doc

RO

Amendamentul 109
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării statului de drept și 
guvernelor democratice, având în vedere 
că o societate democratică legală stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 110
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
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specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației, a unui mediu înconjurător 
sustenabil și a unei societăți echitabile la 
nivel mondial prin intermediul relațiilor 
bilaterale cu țările terțe și prin participarea 
activă în cadrul forurilor internaționale, 
precum și prin sprijinirea organizațiilor 
internaționale și locale ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 111
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului, precum și 
a consolidării stabilității; prin urmare, își 
reiterează poziția potrivit căreia drepturile 
omului trebuie să fie integrate în mod 
ferm în politica externă a UE; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
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locale ale societății civile; invită VP/ÎR, de 
asemenea, să asigure implementarea 
efectivă a orientărilor UE privind 
apărătorii drepturilor omului în toate 
aspectele acestora; ținând seama de 
încălcările grave, care iau amploare, ale 
libertății de gândire, invită Comisia să 
desfășoare o evaluare cuprinzătoare și să 
integreze libertatea de gândire în politica 
UE în materie de drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 112
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă cu propriile sale valori
trebuie să acorde o prioritate absolută 
promovării democrației, având în vedere că 
societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua 
structură internațională a UE, cu referire 
specială la SEAE și departamentul specific 
de care dispune, oferă oportunitatea de a 
consolida coerența și eficiența UE în acest 
domeniu; reiterează hotărârea fermă a 
Parlamentului și reamintește eforturile sale 
pe termen lung pentru apărarea drepturilor 
omului și a democrației la nivel mondial 
prin intermediul relațiilor bilaterale cu 
țările terțe și prin participarea activă în 
cadrul forurilor internaționale, precum și 
prin sprijinirea organizațiilor internaționale 
și locale ale societății civile;

Or. en
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Amendamentul 113
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde o prioritate 
absolută promovării democrației, având în 
vedere că societatea democratică stă la 
baza apărării drepturilor omului; consideră 
că noua structură internațională a UE, cu 
referire specială la SEAE și departamentul 
specific de care dispune, oferă 
oportunitatea de a consolida coerența și 
eficiența UE în acest domeniu; reiterează 
hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin 
intermediul relațiilor bilaterale cu țările 
terțe și prin participarea activă în cadrul 
forurilor internaționale, precum și prin 
sprijinirea organizațiilor internaționale și 
locale ale societății civile;

18. este de părere că o politică externă a 
UE coerentă trebuie să acorde prioritate  
promovării democrației, având în vedere că 
societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua 
structură internațională a UE, cu referire 
specială la SEAE și departamentul specific 
de care dispune, oferă oportunitatea de a 
consolida coerența și eficiența UE în acest 
domeniu; reiterează hotărârea fermă a 
Parlamentului și reamintește eforturile sale 
pe termen lung pentru apărarea drepturilor 
omului și a democrației la nivel mondial 
prin intermediul relațiilor bilaterale cu 
țările terțe și prin participarea activă în 
cadrul forurilor internaționale, precum și 
prin sprijinirea organizațiilor internaționale 
și locale ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 114
Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că chestiunea libertății 
religioase în întreaga lume – în special a 
creștinilor – și dialogul între religii 
constituie o nouă temă esențială în cadrul  
PESC; invită, prin urmare, VP/ÎR să 
înființeze, în cadrul direcției pentru 
drepturile omului din SEAE, o capacitate 
permanentă care să monitorizeze situația 
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restricțiilor instituite de guverne și 
societate asupra libertății religioase și a 
drepturilor conexe;

Or. en

Amendamentul 115
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. atrage atenția asupra noii generații 
de amenințări și riscuri la adresa 
securității, cum ar fi atacurile 
informatice, tulburările sociale, mișcările 
insurgente cu caracter politic, rețelele 
infracționale și activitățile economice la 
nivel global, care pun în pericol statul de 
drept și principiile democrației și 
subliniază importanța formulării de 
strategii adecvate acestor evoluții; 

Or. en

Amendamentul 116
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. îndeamnă VP/ÎR să se asigure că 
politicile și acțiunile PESC 
implementează pe deplin Rezoluția 
Consiliului de Securitate al ONU 1325 
(2000) privind femeile, pacea și 
securitatea, care solicită participarea 
femeilor, în toate aspectele și la toate 
nivelurile, în cadrul soluționării 
conflictelor;  solicită, de asemenea, ca 
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PESC să țină seama de Rezoluția 
Consiliului de Securitate al ONU 1820 
(2008) privind violența sexuală în situații 
de conflict și post-conflict, precum și de 
Rezoluțiile Consiliului de Securitate al 
ONU 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 
(2010), care dezvoltă rezoluțiile 
menționate anterior; consideră că este 
inacceptabil faptul că doar o femeie a fost 
numită, până în prezent, într-un post înalt 
în cadrul SEAE și că printre cei 11 
reprezentanți speciali ai UE se află doar o 
femeie;

Or. en

Amendamentul 117
Ernst Strasser, Mario Mauro, Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. consideră că chestiunea libertății 
religioase sau de gândire în întreaga lume 
constituie o temă esențială în cadrul  
PESC; subliniază că aceasta nu constituie 
doar un drept uman fundamental, ci și un 
instrument de soluționare a discriminării 
și violenței bazate pe religie, contribuind, 
astfel, la stabilitatea politică și a societății; 
solicită, prin urmare, VP/ÎR să elaboreze, 
în mod urgent, o strategie a UE privind 
aplicarea drepturilor omului libertății 
religioase sau de gândire;

Or. en

Amendamentul 118
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 19



PE452.878v03-00 74/183 AM\859936RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor 
explicații clare cu privire la natura UE și 
la modul în care, pe baza competențelor 
sale conferite prin tratat, UE diferă de 
alte organizații regionale; recomandă 
înscrierea chestiunii drepturilor UE în 
cadrul ONU ca prioritate pe ordinea de zi 
a summiturilor bilaterale și multilaterale 
cu partenerii strategici; consideră 
esențială cooperarea cu partenerii 
strategici ai UE în vederea găsirii unor 
soluții la problemele regionale și globale 
majore; recomandă, de asemenea, ca 
partenerilor strategici să li se acorde o 
dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 

19. subliniază faptul că securitatea și 
prosperitatea statelor sale membre ar 
trebui să reprezinte o preocupare strategică 
absolută a Uniunii și că, în acest context, 
UE ar trebui să își asume un rol de lider în 
ceea ce privește cooperarea internațională, 
să faciliteze consensul internațional și să 
promoveze acțiunea globală; evidențiază 
necesitatea unei abordări urgente a 
chestiunilor globale care prezintă motive 
comune de îngrijorare pentru cetățenii UE, 
precum terorismul, criminalitatea 
organizată, securitatea energetică, 
schimbările climatice, realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, eradicarea minelor 
antipersonal, controlul imigrației și 
promovarea drepturilor omului și a 
libertăților civile;
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summiturilor bilaterale și multilaterale;

Or. en

Amendamentul 119
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor 
explicații clare cu privire la natura UE și 
la modul în care, pe baza competențelor 
sale conferite prin tratat, UE diferă de 
alte organizații regionale; recomandă 
înscrierea chestiunii drepturilor UE în 

19. subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile;
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cadrul ONU ca prioritate pe ordinea de zi 
a summiturilor bilaterale și multilaterale 
cu partenerii strategici; consideră 
esențială cooperarea cu partenerii 
strategici ai UE în vederea găsirii unor 
soluții la problemele regionale și globale 
majore; recomandă, de asemenea, ca 
partenerilor strategici să li se acorde o 
dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale;

Or. en

Amendamentul 120
Gabriele Albertini

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 

19. subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a permite noilor reprezentanți ai 
UE să se exprime în mod eficient asupra 
chestiunilor globale și chiar dacă își 
păstrează statutul de observator, UE ar 
trebui să beneficieze de modalitățile 
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cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor 
explicații clare cu privire la natura UE și 
la modul în care, pe baza competențelor 
sale conferite prin tratat, UE diferă de 
alte organizații regionale; recomandă 
înscrierea chestiunii drepturilor UE în 
cadrul ONU ca prioritate pe ordinea de zi a 
summiturilor bilaterale și multilaterale cu 
partenerii strategici; consideră esențială 
cooperarea cu partenerii strategici ai UE în 
vederea găsirii unor soluții la problemele 
regionale și globale majore; recomandă, de 
asemenea, ca partenerilor strategici să li se 
acorde o dimensiune multilaterală prin 
includerea chestiunilor globale pe ordinile 
de zi ale summiturilor bilaterale și 
multilaterale;

necesare în cadrul Adunării Generale a 
ONU; în acest sens, invită UE să se 
consulte pe deplin și în mod cuprinzător 
cu țările membre ale Organizației 
Națiunilor Unite; recomandă înscrierea 
chestiunii participării efective a UE la 
activitățile Adunării Generale a ONU ca 
prioritate pe ordinea de zi a summiturilor 
bilaterale și multilaterale cu partenerii 
strategici; consideră esențială cooperarea 
cu partenerii strategici ai UE în vederea 
găsirii unor soluții la problemele regionale 
și globale majore; recomandă, de 
asemenea, ca parteneriatelor strategice să 
li se acorde o dimensiune multilaterală prin 
includerea chestiunilor globale pe ordinile 
de zi ale summiturilor bilaterale și 
multilaterale ale UE;

Or. en

Amendamentul 121
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o 
preocupare strategică absolută a Uniunii
și că, în acest context, UE ar trebui să își 
asume un rol de lider în ceea ce privește 
cooperarea internațională, să faciliteze 
consensul internațional și să promoveze 
acțiunea globală; evidențiază necesitatea 
unei abordări urgente a chestiunilor globale 
care prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 

19. subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte metodologia 
pentru guvernanța globală și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește promovarea 
drepturilor omului și a democrației, 
consolidarea pe plan mondial a dreptului 
internațional și a statului de drept și 
facilitarea cooperării și a consensului pe 
plan internațional; evidențiază necesitatea 
unei abordări urgente a chestiunilor globale 
care prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum combaterea 



PE452.878v03-00 78/183 AM\859936RO.doc

RO

realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor 
explicații clare cu privire la natura UE și 
la modul în care, pe baza competențelor 
sale conferite prin tratat, UE diferă de 
alte organizații regionale; recomandă 
înscrierea chestiunii drepturilor UE în 
cadrul ONU ca prioritate pe ordinea de zi a 
summiturilor bilaterale și multilaterale cu 
partenerii strategici; consideră esențială 
cooperarea cu partenerii strategici ai UE în 
vederea găsirii unor soluții la problemele 
regionale și globale majore; recomandă, de 
asemenea, ca partenerilor strategici să li se 
acorde o dimensiune multilaterală prin 
includerea chestiunilor globale pe ordinile 
de zi ale summiturilor bilaterale și 
multilaterale;

terorismului, a criminalității organizate, a 
pandemiilor și a schimbărilor climatice, 
garantarea îndeplinirii Obiectivelor de 
dezvoltare ale mileniului (ODM) și 
eradicarea sărăciei, garantarea securității 
energetice, neproliferarea armelor de 
distrugere în masă și dezarmarea; consideră 
că, pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui să fie 
membru al Consiliului de Securitate al
ONU, ca o consecință firească a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona; invită 
VP/ÎR și statele membre ale UE să-și 
perfecționeze strategia și tacticile pentru 
consultări și acțiune în cadrul sistemului 
ONU; consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca parteneriatelor strategice să li se acorde 
o dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 122

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca partenerilor strategici să li se acorde o 
dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale;

19. subliniază faptul că multilateralismul și 
guvernanța globală eficiente ar trebui să 
reprezinte o preocupare strategică absolută 
a Uniunii și că, în acest context, UE ar 
trebui să își asume un rol de lider în ceea 
ce privește cooperarea internațională, să 
faciliteze consensul internațional, să 
sprijine instituțiile internaționale și să 
promoveze acțiunea globală; evidențiază 
necesitatea unei abordări urgente a 
chestiunilor globale care prezintă motive 
comune de îngrijorare pentru cetățenii UE, 
precum terorismul, criminalitatea 
organizată, securitatea energetică, 
schimbările climatice, realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă, soluționarea pașnică a conflictelor
și dezarmarea, gestionarea fluxurilor de 
migrație și promovarea drepturilor omului 
și a libertăților civile; consideră că, pentru 
a se exprima ferm și cu o singură voce 
asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca parteneriatelor strategice să li se acorde 
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o dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale ale 
UE; reamintește îmbunătățirea 
monitorizării fondurilor UE, în 
conformitate cu Raportul special nr. 15 
din 2009 al Curții de Conturi Europene;

Or. en

Amendamentul 123
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 

19. subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
securitatea cibernetică, realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
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țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca partenerilor strategici să li se acorde o 
dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale;

strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca parteneriatelor strategice să li se acorde 
o dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 124
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. Subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
energetică, schimbările climatice, 
realizarea obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în 

19. subliniază faptul că multilateralismul 
eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest 
context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea 
internațională, să faciliteze consensul 
internațional și să promoveze acțiunea 
globală; evidențiază necesitatea unei 
abordări urgente a chestiunilor globale care 
prezintă motive comune de îngrijorare 
pentru cetățenii UE, precum terorismul, 
criminalitatea organizată, securitatea 
cibernetică, securitatea energetică, 
schimbările climatice, realizarea 
Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului 
(ODM) și eradicarea sărăciei, 
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masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca partenerilor strategici să li se acorde o 
dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale;

neproliferarea armelor de distrugere în 
masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor 
de migrație și promovarea drepturilor 
omului și a libertăților civile; consideră că, 
pentru a se exprima ferm și cu o singură 
voce asupra chestiunilor globale în cadrul 
sistemului ONU, UE ar trebui, chiar dacă 
își păstrează statutul de observator, să 
beneficieze de drepturi complementare în 
cadrul ONU, ca o consecință firească a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; invită UE să-și perfecționeze 
strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații 
clare cu privire la natura UE și la modul în 
care, pe baza competențelor sale conferite 
prin tratat, UE diferă de alte organizații 
regionale; recomandă înscrierea chestiunii 
drepturilor UE în cadrul ONU ca prioritate 
pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și 
multilaterale cu partenerii strategici; 
consideră esențială cooperarea cu 
partenerii strategici ai UE în vederea găsirii 
unor soluții la problemele regionale și 
globale majore; recomandă, de asemenea, 
ca parteneriatelor strategice să li se acorde 
o dimensiune multilaterală prin includerea 
chestiunilor globale pe ordinile de zi ale 
summiturilor bilaterale și multilaterale ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 125
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, pentru a se exprima 
ferm și cu o singură voce asupra 
chestiunilor globale în cadrul sistemului 
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ONU, UE ar trebui să beneficieze de 
recunoaștere și drepturi de participare 
complementare în cadrul ONU, ca o 
consecință logică a intrării în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona; invită toate 
statele UE să sprijine VP/ÎR în asigurarea 
statutului consolidat necesar pentru UE 
în cadrul ONU; solicită Franței și 
Regatului Unit, în calitatea acestora de 
membri permanenți ai Consiliului de 
Securitate al ONU și în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (2) din TUE, să 
invite VP/ÎR să reprezinte UE ori de câte 
ori este definită o poziție comună; insistă 
ca Președintelui Consiliului European să 
i se acorde posibilitatea de a se adresa
Adunării Generale în același mod ca șefii 
de stat sau de guvern; recomandă 
înscrierea chestiunii poziției UE în cadrul 
ONU ca prioritate pe ordinea de zi a 
summiturilor bilaterale și multilaterale cu 
partenerii strategici;

Or. en

Amendamentul 126
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că Uniunea Europeană ar 
trebui să fie reprezentată ca atare în 
cadrul organizațiilor financiare 
multilaterale, în special în cadrul 
Fondului Monetar Internațional și al 
Băncii Mondiale, fără a aduce atingere 
reprezentării statelor membre; 

Or. es
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Amendamentul 127
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, în cazul unei crize, 
răspunsul UE nu poate fi în niciun caz de 
tip militar; subliniază importanța 
eradicării cauzelor profunde ale 
instabilității prin elaborarea unor politici 
de dezvoltare conforme cu Obiectivele de 
dezvoltare ale mileniului și a unor măsuri 
sociale și economice, politice și culturale, 
care pot crea climatul necesar pentru a 
preveni reizbucnirea conflictelor și care 
urmăresc să elimine sărăcia și să 
faciliteze dezvoltarea economică, socială 
și culturală, să creeze capacități 
instituționale și administrative, să 
îmbunătățească calitatea vieții populației 
și să consolideze statul de drept;

Or. en

Amendamentul 128
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând 
seama de dezvoltarea politicilor externe, 
de securitate și de apărare ale UE; 
subliniază necesitatea găsirii unor 
modalități pragmatice de soluționare a 
disputelor – în special, disputele dintre 
Cipru și Turcia – care împiedică 
dezvoltarea unei cooperări mai strânse 

eliminat
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între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele 
și capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, 
să fie utilizate într-un mod cât mai 
eficient posibil;

Or. el

Amendamentul 129
Ioannis Kasoulides, Arnaud Danjean, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor 
nerezolvate și solicită, în acest sens, în 
special UE să își exercite influența pentru 
a încheia cu succes actualul proces ce 
vizează o soluționare cuprinzătoare a 
problemei Ciprului, ce va elimina toate 
disputele dintre Cipru și Turcia, care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări mai 
strânse între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele și 
capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, să 
fie utilizate într-un mod cât mai eficient 
posibil;

Or. en
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Amendamentul 130
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând 
seama de dezvoltarea politicilor externe, 
de securitate și de apărare ale UE; 
subliniază necesitatea găsirii unor 
modalități pragmatice de soluționare a 
disputelor – în special, disputele dintre 
Cipru și Turcia – care împiedică 
dezvoltarea unei cooperări mai strânse 
între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele 
și capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, 
să fie utilizate într-un mod cât mai 
eficient posibil;

20. denunță faptul că adoptarea noului 
concept strategic al NATO în vederea 
consolidării parteneriatului dintre UE și 
NATO va reprezenta un obstacol în calea 
unei politici externe independente,
pașnice și civile a UE, deoarece nu va 
avea drept rezultat decât o militarizare 
sporită a politicii externe a UE;

Or. en

Amendamentul 131
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării
parteneriatului său cu NATO, ținând 
seama de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 

20. consideră că adoptarea noului concept 
strategic al NATO oferă oportunitatea 
unei consolidări substanțiale a
parteneriatului cu NATO, ținând seama și 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări mai 
strânse între UE și NATO, garantând 
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mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

faptul ca forțele și capacitățile, care sunt în 
mare măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil; salută, în acest sens, 
setul concret de propuneri prezentat de 
către VP/ÎR Secretarului General al 
NATO, ce vizează adoptarea unei relații 
bazate pe comunicarea 
interorganizațională și care elimină 
discriminările între aliații NATO sau 
statele membre ale UE; consideră că 
această abordare reprezintă un pas pozitiv 
înainte;

Or. en

Amendamentul 132
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând 
seama de dezvoltarea politicilor externe, 
de securitate și de apărare ale UE; 
subliniază necesitatea găsirii unor 
modalități pragmatice de soluționare a 
disputelor – în special, disputele dintre 
Cipru și Turcia – care împiedică 
dezvoltarea unei cooperări mai strânse
între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele și 
capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, să 
fie utilizate într-un mod cât mai eficient 
posibil;

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
noul concept strategic al NATO în vederea 
consolidării parteneriatului său cu NATO, 
dezvoltând, în același timp, politicile
externe, de securitate și de apărare ale UE; 
subliniază necesitatea găsirii unor 
modalități pragmatice de soluționare a 
conflictului dintre Cipru și Turcia, care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări între 
UE și NATO, având în vedere importanța 
garantării faptului ca forțele și capacitățile, 
care sunt în mare măsură folosite în comun 
de ambele organizații, să fie utilizate 
într-un mod cât mai eficient posibil; în 
acest context, solicită tuturor statelor 
membre ale UE să invite Turcia să adere 
la Agenția Europeană de Apărare; 
solicită, în cadrul cooperării UE-NATO, o 
strategie coerentă în domeniul 
neproliferării nucleare și al dezarmării;

Or. en
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Amendamentul 133
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil și a optimizării 
condițiilor pentru securitatea trupelor 
europene și a operatorilor civili europeni;

Or. en

Amendamentul 134

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
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securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

securitate și de apărare ale UE; deploră 
faptul că liderii NATO nu au reușit să 
adopte o foaie de parcurs pentru 
dezarmarea nucleară, inclusiv retragerea 
armelor nucleare tactice din Europa, în 
conformitate cu planul de acțiune 
prezentat în declarația Conferinței de 
revizuire a TNP din 2010; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil; solicită NATO să nu 
dezvolte capacitatea de gestionare civilă a 
situațiilor de criză, care nu ar avea drept 
consecință decât duplicarea structurilor și 
capacităților UE și ar obstrucționa în mod 
grav generarea de forțe pentru misiunile 
UE;

Or. en

Amendamentul 135

Charles Tannock în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –

20. salută adoptarea de către NATO a 
noului său concept strategic, care 
reafirmă angajamentul aliaților în ceea ce 
privește apărarea colectivă, precum și 
eforturile de stabilizare a situațiilor de 
criză de securitate afară din zonă, în 
special în Afganistan; consideră că UE ar 
trebui să profite de adoptarea acestuia în 
vederea consolidării parteneriatului său cu 



PE452.878v03-00 90/183 AM\859936RO.doc

RO

care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

NATO, ținând seama de dezvoltarea 
politicilor externe, de securitate și de 
apărare ale UE; subliniază necesitatea 
găsirii unor modalități pragmatice de 
soluționare a disputelor – în special, 
disputele dintre Cipru și Turcia – care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări mai 
strânse între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele și 
capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, să 
fie utilizate într-un mod cât mai eficient 
posibil; consideră că, pentru a evita 
duplicarea eforturilor, este necesară o 
diviziune a muncii clară și rezonabilă 
între cele două organizații, conform 
căreia NATO, care deține infrastructura 
și expertiza necesare, ar urma să fie 
responsabil de dimensiunea militară a 
securității, iar UE ar contribui prin 
apreciata sa capacitate civilă și expertiză;

Or. en

Amendamentul 136
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
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organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil; îndeamnă NATO să 
își normalizeze relațiile cu Rusia, pentru a 
asigura o coexistență mai stabilă și 
armonioasă; recunoaște rolul crucial pe 
care îl poate avea UE în acest sens;

Or. en

Amendamentul 137
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în 
special, disputele dintre Cipru și Turcia –
care împiedică dezvoltarea unei cooperări 
mai strânse între UE și NATO, având în 
vedere importanța garantării faptului ca 
forțele și capacitățile, care sunt în mare 
măsură folosite în comun de ambele 
organizații, să fie utilizate într-un mod cât 
mai eficient posibil;

20. consideră că UE ar trebui să profite de 
adoptarea noului concept strategic al 
NATO în vederea consolidării 
parteneriatului său cu NATO, ținând seama 
de dezvoltarea politicilor externe, de 
securitate și de apărare ale UE; subliniază 
că UE se confruntă cu majoritatea 
amenințărilor la adresa securității 
identificate de NATO în cadrul noului său 
concept strategic; subliniază necesitatea 
găsirii unor modalități pragmatice de 
soluționare a disputelor – în special, 
disputele dintre Cipru și Turcia – care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări mai 
strânse între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele și 
capacitățile, care sunt în mare măsură 
folosite în comun de ambele organizații, să 
fie utilizate într-un mod cât mai eficient 
posibil;

Or. en



PE452.878v03-00 92/183 AM\859936RO.doc

RO

Amendamentul 138
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită desființarea NATO; afirmă 
faptul că Uniunea Europeană trebuie să 
aibă un caracter exclusiv civil și solicită, 
prin urmare, utilizarea cheltuielilor 
militare în scopuri civile;

Or. en

Amendamentul 139

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște faptul că OSCE trebuie să 
fie consolidată, iar valorile sale trebuie să 
fie reafirmate; crede cu fermitate că UE ar 
trebui să se angajeze efectiv în 
consolidarea OSCE, inclusiv prin 
garantarea faptului că procesul nu are drept 
rezultat slăbirea vreuneia dintre cele trei 
dimensiuni ale organizației (politico-
militară, economică și de mediu și umană); 
subliniază faptul că UE ar trebui, de 
asemenea, să atragă atenția asupra 
importanței continuării Procesului de la 
Corfu și a desfășurării de reuniuni regulate 
la nivel înalt, pentru a asigura susținerea 
politică și a spori vizibilitatea activităților 
OSCE;

21. recunoaște faptul că OSCE trebuie să 
fie consolidată, iar toate valorile sale 
trebuie să fie reafirmate; crede cu fermitate 
că UE ar trebui să se angajeze efectiv în 
consolidarea OSCE, inclusiv prin 
garantarea faptului că procesul nu are drept 
rezultat slăbirea vreuneia dintre cele trei 
dimensiuni ale organizației (politico-
militară, economică și de mediu și umană) 
și prin punerea la dispoziție de capacități 
PSAC în cadrul misiunilor ce se află sub 
mandatul OSCE; subliniază faptul că UE 
ar trebui, de asemenea, să atragă atenția 
asupra importanței continuării Procesului 
de la Corfu și a desfășurării de reuniuni 
regulate la nivel înalt, pentru a asigura 
susținerea politică și a spori vizibilitatea 
activităților OSCE; deploră faptul că șefii 
de stat ai țărilor membre ale OSCE nu au 
reușit să ajungă la un acord privind un 
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plan de acțiune care să prezinte o foaie de 
parcurs vizând elaborarea unei carte 
pentru o comunitate de securitate în 
spațiul OSCE și să dispună pregătirea 
unui summit ulterior în următorii doi –
patru ani;

Or. en

Amendamentul 140
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel 
mai apropiat al acesteia, SUA, prin 
asigurarea unei abordări comune a 
guvernării globale și a unor provocări 
precum neproliferarea nucleară și 
terorismul; invită VP/ÎR să coordoneze
îndeaproape și să dezvolte sinergii cu 
SUA, în vederea asigurării stabilității și 
securității pe continentul european, 
inclusiv pe baza cooperării cu Rusia și în 
favoarea stabilității din Orientul Mijlociu 
lărgit, Iran, Afganistan și Pakistan;

eliminat

Or. en

Amendamentul 141
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 22. își reafirmă angajamentul față de 
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strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel 
mai apropiat al acesteia, SUA, prin 
asigurarea unei abordări comune a 
guvernării globale și a unor provocări 
precum neproliferarea nucleară și 
terorismul; invită VP/ÎR să coordoneze 
îndeaproape și să dezvolte sinergii cu 
SUA, în vederea asigurării stabilității și 
securității pe continentul european, 
inclusiv pe baza cooperării cu Rusia și în 
favoarea stabilității din Orientul Mijlociu 
lărgit, Iran, Afganistan și Pakistan;

parteneriatul transatlantic, ca element 
important și unul dintre principalii piloni 
ai acțiunii externe a UE; solicită 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant 
să garanteze faptul că UE acționează ca 
un partener coerent, activ, egal și, totuși, 
autonom al SUA în procesul de 
consolidare a securității și stabilității 
mondiale, prin promovarea păcii și a 
respectării drepturilor omului, precum și 
prin adoptarea unei abordări comune a 
unor provocări la scară globală, cum ar fi 
proliferarea nucleară, terorismul, 
schimbările climatice și securitatea 
energetică;

Or. en

Amendamentul 142
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din 
Orientul Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan 
și Pakistan;

22. solicită o coordonare mai bună și o 
cooperare mai strânsă între UE și aliatul 
și partenerul său strategic cel mai apropiat, 
SUA, prin încercarea de a ajunge la o 
abordare comună a guvernării globale și a 
unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să se 
concentreze asupra soluționării crizei 
imediate cauzate de intenția aparentă a 
guvernului iranian de a construi o bombă 
nucleară, prin ajungerea la un acord 
deplin cu guvernul SUA în ceea ce 
privește următoarele măsuri adecvate ce 
trebuie luate;

Or. en



AM\859936RO.doc 95/183 PE452.878v03-00

RO

Amendamentul 143
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din 
Orientul Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan 
și Pakistan;

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, în vederea 
asigurării unei abordări comune a 
guvernării globale și a unor provocări la 
adresa securității mondiale precum 
proliferarea nucleară și a armelor, 
terorismul și criminalitatea organizată, 
subdezvoltarea, dictaturile și schimbările 
climatice; invită VP/ÎR să coordoneze 
îndeaproape și să încerce găsirea unor
sinergii cu SUA, în vederea consolidării 
democrației și asigurării stabilității și 
securității pe continentul european, în 
vecinătatea acestuia și pe plan mondial, 
prin dezvoltarea unor parteneriate 
constructive cu Rusia și cu alte mari 
puteri;

Or. en

Amendamentul 144

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale, 
realizată prin sprijinirea și reformarea 
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nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din Orientul 
Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan și 
Pakistan;

instituțiilor internaționale și promovarea 
respectului pentru dreptul internațional,
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; își reiterează opinia 
potrivit căreia combaterea terorismului 
nu poate avea loc în dauna drepturilor 
omului și a libertăților civile; invită VP/ÎR 
să coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității, securității și a soluționării 
pașnice a conflictelor existente pe 
continentul european, inclusiv pe baza 
cooperării cu Rusia și în favoarea 
stabilității din Orientul Mijlociu lărgit, 
Iran, Afganistan și Pakistan;

Or. en

Amendamentul 145
Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din Orientul 
Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan și 
Pakistan;

22. solicită o coordonare mai bună și o 
cooperare mai strânsă între UE și aliatul 
și partenerul său strategic cel mai apropiat, 
SUA, în vederea asigurării unei abordări 
comune a guvernării globale și a unor 
provocări precum neproliferarea nucleară 
și terorismul; invită VP/ÎR să coordoneze 
îndeaproape și să dezvolte sinergii cu SUA, 
în vederea asigurării stabilității și 
securității pe continentul european, inclusiv 
pe baza cooperării cu Rusia și în favoarea 
stabilității din Orientul Mijlociu lărgit, 
Iran, Afganistan și Pakistan;

Or. en
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Amendamentul 146
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din Orientul
Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan și 
Pakistan;

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară, terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării 
stabilității și securității pe continentul 
european și pe plan mondial, inclusiv pe 
baza cooperării cu actorii relevanți (Rusia, 
China, India, Turcia) și în favoarea 
stabilității din Orientul Mijlociu lărgit, 
Iran, Afganistan și Pakistan;

Or. en

Amendamentul 147
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum neproliferarea 
nucleară și terorismul; invită VP/ÎR să 
coordoneze îndeaproape și să dezvolte 
sinergii cu SUA, în vederea asigurării
stabilității și securității pe continentul 
european, inclusiv pe baza cooperării cu 
Rusia și în favoarea stabilității din Orientul 

22. subliniază necesitatea unei coordonări 
strânse și permanente a politicii externe a 
UE cu aliatul și partenerul strategic cel mai 
apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea 
unei abordări comune a guvernării globale 
și a unor provocări precum, inter alia,
neproliferarea nucleară și terorismul; invită 
VP/ÎR să coordoneze îndeaproape și să 
dezvolte sinergii cu SUA, în vederea 
asigurării stabilității și securității pe 
continentul european, inclusiv pe baza unei 
dorite cooperări cu Rusia și în favoarea 
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Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan și 
Pakistan;

stabilității din Orientul Mijlociu lărgit, 
Iran, Afganistan și Pakistan;

Or. es

Amendamentul 148
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită dezvoltarea unei strategii 
cuprinzătoare UE-SUA, în vederea 
îmbunătățirii situației privind securitatea 
în întregul Orient Mijlociu lărgit, Iran, 
Afganistan și Pakistan, fapt ce presupune 
cooperarea cu Turcia, Rusia și China;

Or. en

Amendamentul 149
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită dezvoltarea unei strategii 
cuprinzătoare a UE, în vederea 
îmbunătățirii situației privind securitatea 
în întregul Orient Mijlociu lărgit, Iran, 
Afganistan și Pakistan, fapt ce presupune 
cooperarea cu Rusia și China;

Or. en
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Amendamentul 150
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită VP/ÎR să insiste pe lângă 
Administrația Obama cu privire la 
închiderea de urgență a centrului de 
detenție de la Guantanamo Bay, aducerea 
în fața instanțelor civile a tuturor 
persoanelor suspectate de terorism și care 
au fost deja acuzate sau urmează a fi 
acuzate, precum și repatrierea sau 
relocarea și despăgubirea tuturor acelor 
deținuți care nu vor fi acuzați; solicită 
statelor membre ale UE să acorde SUA o 
asistență efectivă în procesul de închidere 
a centrului de detenție de la Guantanamo 
Bay și în relocarea tuturor acelor deținuți 
care au fost declarați nevinovați și care 
nu pot fi repatriați; solicită statelor 
membre ale UE să își asume 
responsabilitățile pentru încălcarea 
drepturilor omului în ceea ce privește 
persoanele suspectate de terorism și 
deținute la Guantanamo Bay sau în 
oricare alte „închisori secrete”, pentru 
faptul că au cooperat la „predarea 
extraordinară” a acestora și să dea seama 
de modul în care au îndeplinit 
recomandările cuprinse în rezoluția 
Parlamentului European din 2007 privind 
presupusa folosire a unor țări europene 
de către CIA pentru transportarea și 
deținerea ilegală de prizonieri;

Or. en

Amendamentul 151
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută recentele apeluri ale 
Administrației SUA privind un parteneriat 
mai strâns SUA-UE; solicită adoptarea de 
către UE a unei abordări mai ferme în 
această privință, ca o recunoaștere a 
necesității de a asigura un raport de forțe 
mai echilibrat;

Or. en

Amendamentul 152
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 
aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE;

23. atrage atenția asupra perspectivelor 
variabile de aderare la UE ale țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
unui angajament permanent în favoarea 
procesului de extindere a UE, atât din
partea țărilor regiunii, cât și a UE; deploră 
în acest sens continua dispută între 
Grecia și Macedonia cu privire la numele 
acesteia din urmă;

Or. en

Amendamentul 153
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 
aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 
aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
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unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE;

unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE; reamintește că 
perspectiva extinderii UE reprezintă un 
stimulent important pentru continuarea 
reformelor politice și economice în țările 
Balcanilor de Vest, contribuind la 
stabilitatea efectivă și la dezvoltarea 
regiunii;

Or. en

Amendamentul 154

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 
aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE;

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 
aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE, în conformitate cu 
declarația Consiliului European din iunie 
2003, prin care este sprijinită „Agenda de 
la Salonic pentru Balcanii de Vest: 
drumul spre integrarea europeană”;

Or. en

Amendamentul 155
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. atrage atenția asupra perspectivelor de 23. confirmă perspectivele de aderare la 
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aderare la UE ale tuturor țărilor din 
Balcanii de Vest și subliniază importanța 
unui angajament permanent în favoarea 
acestui proces, atât din partea țărilor 
regiunii, cât și a UE;

UE ale tuturor țărilor din Balcanii de Vest 
și subliniază importanța unui angajament 
permanent în favoarea acestui proces, atât 
din partea țărilor regiunii, cât și a UE;

Or. en

Amendamentul 156
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reafirmă respingerea declarației 
unilaterale de independență a Kosovo; ia 
act de faptul că această declarație 
stabilește un precedent periculos, 
încălcând dreptul internațional; solicită o 
soluție comună satisfăcătoare, în 
conformitate cu Rezoluția 1244/99 a 
Consiliului de Securitate al ONU, care a 
afirmat angajamentul tuturor statelor 
membre față de principiile suveranității și 
integrității teritoriale, cu respectarea 
dreptului internațional și ca unică 
modalitate eficientă în vederea unei 
soluții permanente în favoarea păcii în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 157
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propunere de rezoluție
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. recunoaște progresele realizate de 
către toate țările din regiune pe drumul 
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acestora către UE, însă consideră că 
instabilitatea politică și carențele 
instituționale, precum și problemele 
nerezolvate de la nivel bilateral reprezintă 
obstacole în calea continuării progreselor 
realizate de către unele dintre aceste țări 
în cadrul procesului de integrare în UE; 
subliniază faptul că UE are nevoie de o 
viziune clară și comună asupra regiunii și 
solicită VP/ÎR și Comisiei să se angajeze 
în mod activ în soluționarea problemelor 
persistente;

Or. en

Amendamentul 158
Takis Hadjigeorgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în 
mai multe municipalități în timpul 
recentelor alegeri; subliniază importanța 
unor alegeri echitabile, ca parte din 
tranziția democratică în curs de 
desfășurare în Kosovo; îndeamnă 
guvernul din Kosovo să îmbunătățească 
viitoarele procese electorale pentru a 
garanta drepturile democratice ale 
cetățenilor kosovari și pentru a consolida 
perspectiva de integrare europeană a 
țării; solicită ca tratativele planificate 
între Kosovo și Serbia să înceapă fără 
întârziere, sub auspiciile UE, și subliniază 
faptul că acestea prezintă un potențial 
vast de a contribui la stabilitatea din 
Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 

24. ia act de faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și reamintește rolul avut de 
NATO, precum și bombardamentele 
devastatoare ale acestuia în regiune; 
îndeamnă toate părțile implicate să ia 
măsuri în vederea îmbunătățirii 
drepturilor democratice și a condițiilor de 
viață pentru toți locuitorii din Kosovo, 
subliniind, în același timp, faptul că 
Kosovo nu este un stat suveran 
independent, drepturile de care acesta 
beneficiază rămânând cele prevăzute în 
Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate 
al ONU (1999);
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Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate 
să funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

Or. el

Amendamentul 159
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate 
să funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
pentru a contribui la stabilitatea din 
Kosovo în ansamblul său și a ameliora 
situația întregii sale populații; reiterează 
necesitatea ca Misiunea EULEX de 
sprijinire a statului de drept în Kosovo să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării;
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populații;

Or. en

Amendamentul 160
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile și solicită UE să monitorizeze 
îndeaproape situația democrației în 
Kosovo; îndeamnă autoritățile din Kosovo 
să îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale tuturor cetățenilor și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană; solicită ca tratativele planificate 
între Kosovo și Serbia să înceapă fără 
întârziere, sub auspiciile UE, și subliniază 
faptul că acestea prezintă un potențial vast 
de a contribui la stabilitatea din Kosovo și 
la ameliorarea situației populației locale, 
inclusiv sub aspectul menținerii principiilor 
statului de drept în nordul țării; reiterează 
necesitatea ca Misiunea EULEX de 
sprijinire a statului de drept în Kosovo să 
garanteze că poate să funcționeze în mod 
eficient pe întreg teritoriul Kosovo, prin 
intensificarea activităților sale în nord, și 
să se bucure de încrederea și sprijinul 
întregii populații;

Or. en
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Amendamentul 161

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unei 
reforme electorale și a unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă noul guvern din 
Kosovo să îmbunătățească viitoarele 
procese electorale pentru a garanta 
drepturile democratice ale cetățenilor 
kosovari și pentru a consolida perspectiva 
de integrare europeană a țării; solicită ca 
tratativele planificate între Kosovo și 
Serbia să înceapă, după constituirea unui 
nou parlament și a unui guvern în 
Kosovo, sub auspiciile UE, și subliniază 
faptul că acestea prezintă un potențial vast 
de a contribui la stabilitatea din Kosovo și 
la ameliorarea situației populației locale, 
inclusiv sub aspectul menținerii principiilor 
statului de drept în nordul țării; reiterează 
necesitatea ca Misiunea EULEX de 
sprijinire a statului de drept în Kosovo să 
garanteze că poate să funcționeze în mod 
eficient pe întreg teritoriul Kosovo, prin 
intensificarea activităților sale în nordul 
țării, și să se bucure de încrederea și 
sprijinul întregii populații; subliniază 
faptul că locuitorii din Kosovo rămân 
singurele persoane din regiune cărora nu 
li se aplică regimul de călătorii fără vize 
în UE și solicită, în acest sens, Comisiei 
să înceapă imediat dialogul privind vizele 
cu autoritățile din Priștina, pentru a 
elabora foaia de parcurs în vederea 
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liberalizării vizelor;

Or. en

Amendamentul 162
Zoran Thaler

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; își exprimă sprijinul deplin 
pentru ca Misiunea EULEX de sprijinire a 
statului de drept în Kosovo să abordeze 
problema persoanelor dispărute în 
legătură cu conflictul din Kosovo și să 
ancheteze și să urmărească penal 
criminalitatea organizată, în special în 
ceea ce privește acuzațiile de tratamente 
inumane și trafic de organe în timpul 
conflictului și imediat după încheierea 
acestuia; reiterează necesitatea ca 
EULEX să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
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teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

Or. en

Amendamentul 163
Marietta Giannakou

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a Kosovo; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul Kosovo; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EULEX de sprijinire a statului de 
drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul Kosovo, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

Or. en
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Amendamentul 164
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri și față de acuzațiile grave de 
corupție prezentate în cadrul Consiliului 
Europei de către senatorul Dick Marty; 
solicită o anchetă EULEX cuprinzătoare 
cu privire la aceste acuzații și judecarea 
exemplară a tuturor celor găsiți, în cele 
din urmă, responsabili; subliniază 
importanța unor alegeri echitabile, ca parte 
din tranziția democratică în curs de 
desfășurare în Kosovo; îndeamnă guvernul 
din Kosovo să îmbunătățească viitoarele 
procese electorale pentru a garanta 
drepturile democratice ale cetățenilor 
kosovari și pentru a consolida perspectiva 
de integrare europeană a țării; solicită ca 
tratativele planificate între Kosovo și 
Serbia să înceapă fără întârziere, sub 
auspiciile UE, și subliniază faptul că 
acestea prezintă un potențial vast de a 
contribui la stabilitatea din Kosovo și la 
ameliorarea situației populației locale, 
inclusiv sub aspectul menținerii principiilor 
statului de drept în nordul țării; reiterează 
necesitatea ca Misiunea EULEX de 
sprijinire a statului de drept în Kosovo să 
garanteze că poate să funcționeze în mod 
eficient pe întreg teritoriul Kosovo, prin 
intensificarea activităților sale în nordul 
țării, și să se bucure de încrederea și 
sprijinul întregii populații;

Or. en
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Amendamentul 165
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EULEX de sprijinire a statului de 
drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient și să formeze 
în mod adecvat administrația locală în 
domeniul bunei guvernanțe pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

Or. en
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Amendamentul 166
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nord; reiterează necesitatea ca Misiunea 
EULEX de sprijinire a statului de drept în 
Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întregul 
teritoriu, prin intensificarea activităților 
sale în zona de nord, și să cultive
încrederea și sprijinul întregii populații;

Or. es

Amendamentul 167
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; îndeamnă guvernul din Kosovo să 
îmbunătățească viitoarele procese 
electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și 
pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele 
planificate între Kosovo și Serbia să 
înceapă fără întârziere, sub auspiciile UE, 
și subliniază faptul că acestea prezintă un 
potențial vast de a contribui la stabilitatea 
din Kosovo și la ameliorarea situației 
populației locale, inclusiv sub aspectul 
menținerii principiilor statului de drept în 
nordul țării; reiterează necesitatea ca 
Misiunea EURLEX de sprijinire a statului 
de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

24. salută faptul că situația din Kosovo 
rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în mai 
multe municipalități în timpul recentelor 
alegeri; subliniază importanța unor alegeri 
echitabile, ca parte din tranziția 
democratică în curs de desfășurare în 
Kosovo; este conștient de faptul că nu 
toate statele membre au recunoscut 
independența Kosovo; îndeamnă guvernul 
din Kosovo să îmbunătățească viitoarele 
procese electorale pentru a garanta 
drepturile democratice ale cetățenilor 
kosovari și pentru a consolida perspectiva 
de integrare europeană a țării; solicită ca 
tratativele planificate între Kosovo și 
Serbia să înceapă fără întârziere, sub 
auspiciile UE, și subliniază faptul că 
acestea prezintă un potențial vast de a 
contribui la stabilitatea din Kosovo și la 
ameliorarea situației populației locale, 
inclusiv sub aspectul menținerii principiilor 
statului de drept în nordul țării; reiterează 
necesitatea ca Misiunea EULEX de 
sprijinire a statului de drept în Kosovo să 
garanteze că poate să funcționeze în mod 
eficient pe întreg teritoriul Kosovo, prin 
intensificarea activităților sale în nordul 
țării, și să se bucure de încrederea și 
sprijinul întregii populații;

Or. es

Amendamentul 168
Eduard Kukan, Anna Ibrisagic

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. salută faptul că situația din Kosovo 24. ia act de faptul că situația din Kosovo 
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rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă 
îngrijorarea față de problemele serioase și 
încălcările legii electorale survenite în 
mai multe municipalități în timpul 
recentelor alegeri; subliniază importanța 
unor alegeri echitabile, ca parte din 
tranziția democratică în curs de 
desfășurare în Kosovo; îndeamnă 
guvernul din Kosovo să îmbunătățească 
viitoarele procese electorale pentru a 
garanta drepturile democratice ale 
cetățenilor kosovari și pentru a consolida 
perspectiva de integrare europeană a 
țării; solicită ca tratativele planificate între 
Kosovo și Serbia să înceapă fără întârziere, 
sub auspiciile UE, și subliniază faptul că 
acestea prezintă un potențial vast de a 
contribui la stabilitatea din Kosovo și la 
ameliorarea situației populației locale, 
inclusiv sub aspectul menținerii 
principiilor statului de drept în nordul 
țării; reiterează necesitatea ca Misiunea 
EURLEX de sprijinire a statului de drept în 
Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg 
teritoriul Kosovo, prin intensificarea 
activităților sale în nordul țării, și să se 
bucure de încrederea și sprijinul întregii 
populații;

rămâne stabilă și pașnică, însă fragilă; 
solicită ca tratativele planificate între 
Kosovo și Serbia să înceapă fără întârziere, 
sub auspiciile UE, și subliniază faptul că 
acestea prezintă un potențial vast de a 
contribui nu numai la stabilitatea din 
Kosovo, ci și în toată regiunea și 
reiterează necesitatea ca Misiunea EULEX
de sprijinire a statului de drept în Kosovo 
să garanteze că poate să funcționeze în 
mod eficient pe întreg teritoriul Kosovo, 
prin intensificarea activităților sale în 
nordul țării;

Or. en

Amendamentul 169
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită VP/ÎR și Comisia să intensifice 
dialogul cu liderii politici ai Bosniei și 
Herțegovinei (BiH) în urma alegerilor, 
astfel încât să ajute această țară și populația 
sa să-și continue drumul spre integrarea 
europeană; consideră că BiH au înregistrat 

25. invită VP/ÎR și Comisia să intensifice 
dialogul cu liderii politici ai Bosniei și 
Herțegovinei (BiH) în urma alegerilor, 
astfel încât să ajute această țară și populația 
sa să-și continue drumul spre integrarea 
europeană; consideră că BiH au înregistrat 
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progrese limitate în privința reformelor 
pentru procesul de integrare în UE și că 
agendele care abordează predominant 
problemele etnice pot împiedica realizarea 
cerințelor de aderare la UE și la NATO;

progrese limitate în privința reformelor 
pentru procesul de integrare în UE datorită 
abordării greșite de până acum, care a 
subliniat rolul OHR de observator 
internațional și s-a bazat pe legislația 
externă; solicită UE să își schimbe optica 
și să se concentreze pe punerea la 
dispoziția BiH a asistenței tehnice și unor 
linii orientative privind buna guvernanță;

Or. en

Amendamentul 170
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. este profund îngrijorat de actualul 
conflict intern din Albania și solicită 
guvernului și opoziției să se abțină de la 
utilizarea forței și să înceapă un nou 
dialog, în vederea încetării conflictului și 
găsirii unui compromis sustenabil; salută, 
în acest sens, inițiativa luată de către 
VP/ÎR în coordonare cu comisarul pentru 
extindere și politica de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 171
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită VP/ÎR și statelor membre să 
introducă rapid un plan cuprinzător 
vizând consolidarea prezenței UE în 
Bosnia și Herțegovina, inclusiv prin 
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desemnarea unui șef puternic al delegației 
UE, instituirea sau consolidarea 
secțiunilor politice, juridice, de 
comunicare, economice și de securitate 
ale delegației, pentru a sprijini perspectiva 
de aderare la UE a Bosniei și a crea 
credibilitate pe plan local;

Or. en

Amendamentul 172
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Strategia Uniunii Europene pentru Marea 
Neagră

Or. en

Amendamentul 173
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Asia Centrală

Or. en

Amendamentul 174
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să 
consolideze Parteneriatul estic cu vecinii 
noștri est-europeni în vederea asocierii 
politice și a integrării economice a 
acestora, inclusiv în domeniul energiei, pe 
baza valorilor europene comune și într-un
cadru de condiții și stimulente menite să 
genereze reforme;

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să 
consolideze Parteneriatul estic cu vecinii 
noștri est-europeni în vederea asocierii 
politice și a integrării economice a 
acestora, inclusiv în domeniul energiei, pe 
baza valorilor europene comune și într-un 
cadru de condiții și stimulente menite să 
genereze reforme; reamintește faptul că 
toate conflictele nesoluționate din regiune 
blochează părțile implicate într-o situație 
în care pacea nu este sustenabilă; 
îndeamnă părțile implicate să încerce 
găsirea unei soluții pașnice pe termen 
lung;

Or. en

Amendamentul 175
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să 
consolideze Parteneriatul estic cu vecinii 
noștri est-europeni în vederea asocierii 
politice și a integrării economice a 
acestora, inclusiv în domeniul energiei, pe 
baza valorilor europene comune și într-un 
cadru de condiții și stimulente menite să 
genereze reforme;

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să își 
continue angajamentul față de
Parteneriatul estic cu vecinii noștri est-
europeni în vederea asocierii politice și a 
integrării economice a acestora, inclusiv în 
domeniul energiei, pe baza valorilor 
europene comune și într-un cadru de 
condiții și stimulente menite să genereze 
reforme;

Or. en
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Amendamentul 176
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să 
consolideze Parteneriatul estic cu vecinii 
noștri est-europeni în vederea asocierii 
politice și a integrării economice a 
acestora, inclusiv în domeniul energiei, pe 
baza valorilor europene comune și într-un 
cadru de condiții și stimulente menite să 
genereze reforme;

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să 
consolideze Parteneriatul estic cu vecinii 
noștri est-europeni în vederea asocierii 
politice și a integrării economice a 
acestora, inclusiv în domeniul energiei, pe 
baza valorilor europene comune și într-un 
cadru de condiții și stimulente menite să 
genereze reforme; subliniază importanța 
luării în considerare a standardelor 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului în cadrul actualelor negocieri 
privind Acordul de asociere cu țările 
Parteneriatului estic; solicită inițiative și 
acțiuni care ar stimula și promova 
cooperarea regională în Caucazul de Sud;

Or. en

Amendamentul 177
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută și sprijină angajamentul 
autorităților din Republica Moldova de 
a-și consolida relația cu Uniunea 
Europeană în ceea ce privește încheierea 
Acordului de asociere, dezvoltarea unui 
dialog privind liberalizarea regimului de 
vize și începerea negocierilor cu privire la 
un acord de liber schimb;

Or. en
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Amendamentul 178
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 26b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. face apel la actorii politici implicați 
în conflictul transnistrean să reia 
negocierile privind identificarea unei 
soluții pașnice și durabile, respectând pe 
deplin suveranitatea și integritatea 
teritorială a Republicii Moldova;

Or. en

Amendamentul 179
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 26c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. solicită Comisiei să accelereze 
implementarea proiectelor din cadrul 
Sinergiei Mării Negre și să mențină acest 
subiect pe agenda SEAE;

Or. en

Amendamentul 180
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază importanța unui rol mai 
activ al UE în soluționarea conflictelor 
înghețate din Transnistria și Caucazul de 
Sud;
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Or. en

Amendamentul 181
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. condamnă represiunea brutală 
orchestrată de regimul președintelui 
belarus Lukașenko împotriva membrilor 
opoziției, a jurnaliștilor și reprezentanților 
societății civile în urma alegerilor 
prezidențiale din 19 decembrie 2010 și 
solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor plasate în detenție; invită 
VP/ÎR și Comisia să impună sancțiuni 
specifice împotriva regimului, cum ar fi 
interdicția de acordare a vizelor și 
înghețarea activelor în cazul înalților 
demnitari vizați, precum și să intensifice 
sprijinul acordat de UE societății civile 
pentru a consolida valorile pro-europene 
în rândul populației; subliniază importanța 
garantării faptului că Belarus nu devine 
izolat, în special față de cadrele regionale 
existente;

27. condamnă represiunea brutală 
orchestrată de regimul președintelui 
belarus Lukașenko împotriva membrilor 
opoziției, a jurnaliștilor și reprezentanților 
societății civile în urma alegerilor 
prezidențiale din 19 decembrie 2010 și 
solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor plasate în detenție; salută 
decizia Consiliului European din 31 
ianuarie 2011 prin care sunt impuse 
sancțiuni specifice împotriva regimului, 
cum ar fi interdicția de acordare a vizelor și 
înghețarea activelor în cazul înalților 
demnitari vizați; salută rezultatul 
Conferinței internaționale a donatorilor 
privind „Solidaritatea cu Belarus" din 2 
februarie 2011, în cadrul căreia UE a 
promis 17.3 milioane euro pentru acțiuni 
menite să sprijine societatea civilă, în 
special studenții și media independente; 
subliniază importanța garantării faptului că 
Belarus nu devine izolat, în special față de 
cadrele regionale existente;

Or. es

Amendamentul 182
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. condamnă represiunea brutală 27. condamnă represiunea brutală 



PE452.878v03-00 120/183 AM\859936RO.doc

RO

orchestrată de regimul președintelui 
belarus Lukașenko împotriva membrilor 
opoziției, a jurnaliștilor și reprezentanților 
societății civile în urma alegerilor 
prezidențiale din 19 decembrie 2010 și 
solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor plasate în detenție; invită 
VP/ÎR și Comisia să impună sancțiuni 
specifice împotriva regimului, cum ar fi
interdicția de acordare a vizelor și 
înghețarea activelor în cazul înalților 
demnitari vizați, precum și să intensifice 
sprijinul acordat de UE societății civile 
pentru a consolida valorile pro-europene în 
rândul populației; subliniază importanța 
garantării faptului că Belarus nu devine 
izolat, în special față de cadrele regionale 
existente;

orchestrată de regimul președintelui 
belarus Lukașenko împotriva membrilor 
opoziției, a jurnaliștilor și reprezentanților 
societății civile în urma alegerilor 
prezidențiale din 19 decembrie 2010 și 
solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor plasate în detenție și 
declararea acestora drept nevinovate; 
invită VP/ÎR și Comisia să impună 
sancțiuni specifice suplimentare împotriva 
regimului, care ar însoți interdicția de 
acordare a vizelor și înghețarea activelor în 
cazul înalților demnitari vizați, sancțiuni 
deja existente, precum și să intensifice 
sprijinul acordat de UE societății civile 
pentru a consolida valorile pro-europene în 
rândul populației; subliniază importanța 
garantării faptului că Belarus nu devine 
izolat, în special față de cadrele regionale 
existente;

Or. en

Amendamentul 183

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. regretă absența oricărui progres 
semnificativ în ceea ce privește 
soluționarea conflictelor înghețate din 
Caucazul de Sud; subliniază faptul că 
această situație reprezintă un obstacol în 
calea dezvoltării unei dimensiuni cu 
adevărat multilaterale și regionale în 
cadrul Parteneriatului estic; se așteaptă la 
un angajament sporit al SEAE în regiune 
și solicită un rol mai proactiv, menit să 
faciliteze dialogul între părți, să dezvolte 
măsurile de instaurare a unui climat de 
încredere și să încurajeze contactele 
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interpersonale, deschizând, astfel, drumul 
către o soluție durabilă;

Or. en

Amendamentul 184
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută decizia luată de Consiliu la 31 
ianuarie privind interdicția de acordare a 
vizelor și înghețarea activelor în cazul a 
157 de demnitari din Belarus; regretă 
faptul că Consiliul nu a luat în 
considerare solicitările prezentate de 
Parlament vizând impunerea de sancțiuni 
specifice asupra Belarusului, inclusiv 
înghețarea tuturor ajutoarelor 
macrofinanciare furnizate prin 
intermediul împrumuturilor FMI, precum 
și operațiuni de împrumut prin 
intermediul programelor BEI și BERD;

Or. en

Amendamentul 185
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. consideră că ar trebui menținute 
sancțiunile împotriva funcționarilor 
guvernamentali din Belarus până când 
toți deținuții politici sunt eliberați din 
închisorile din această țară; reiterează 
faptul că UE trebuie să fie mai deschisă 
către cetățenii obișnuiți din Belarus; 



PE452.878v03-00 122/183 AM\859936RO.doc

RO

consideră că Comisia ar trebui să-și 
intensifice activitatea privind acordul de 
readmisie și de facilitare a eliberării 
vizelor, pentru a spori contactele 
interpersonale între UE și Belarus; 
felicită statele membre care au luat deja 
măsuri unilaterale vizând facilitarea 
eliberării și reducerea prețului vizelor 
Schengen pentru cetățenii din Belarus și 
încurajează acele state membre care nu 
au făcut încă acest lucru să adopte fără 
întârziere măsuri similare, acordând o 
deosebită atenție vizelor de scurtă ședere, 
care sunt cele mai relevante pentru 
societate în ansamblul său, studenți și alți 
tineri; solicită Comisiei și statelor membre 
să reducă în mod drastic prețul vizelor 
Schengen pentru cetățenii din Belarus, 
care este în prezent de 60 euro, acesta 
fiind mult mai mare decât prețul plătit de 
cetățenii altor țări din vecinătatea UE, 
cum ar fi, de exemplu, Rusia;

Or. en

Amendamentul 186
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. subliniază importanța regiunii Mării 
Negre în cadrul Parteneriatului estic și 
consideră că este necesară o implicare 
mai mare a Uniunii Europene în acest 
sens;

Or. en
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Amendamentul 187
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. speră ca procesul de reformare a 
politicii europene de vecinătate, lansat de 
către Comisie, să aibă drept rezultat o 
nouă viziune strategică și o abordare 
diferențiată în cadrul aceleiași politici, în 
ceea ce privește zonele de interes, în 
conformitate cu diversitatea intereselor, 
provocărilor și amenințărilor regionale cu 
care se confruntă Uniunea;

Or. en

Amendamentul 188
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28e. reafirmă necesitatea unei abordări 
coerente în cadrul proceselor de 
cooperare regională, prin intermediul 
operaționalizării inițiativelor și 
instrumentelor propuse de UE pentru 
vecinătatea sa estică (parteneriatul 
european, Sinergia Mării Negre/strategia 
UE pentru Marea Neagră etc.); consideră 
că este necesar să se asigure 
complementaritatea și diferențierea între 
inițiativele propuse, în special la nivel de 
proiect, în vederea unei utilizări mai 
eficiente a resurselor și a obținerii unor 
rezultate concrete;

Or. en
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Amendamentul 189
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28f. apreciază faptul că PEV a menținut o 
abordare vizând intensificarea relațiilor 
cu vecinii săi, ca un element important în 
procesul de încurajare a reformelor și de 
implementare a acquis-ului în aceste 
state; consideră că este necesar să fie 
luate în considerare provocările deosebite 
cu care se confruntă partenerii și vecinii 
noștri, dar și propriile lor abordări în ceea 
ce privește UE;

Or. en

Amendamentul 190
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28g. subliniază relevanța regiunii Mării 
Negre în cadrul PEV, observând că o mai 
mare implicare europeană în această zonă 
este necesară și importantă;

Or. en

Amendamentul 191
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. consideră că statele din regiunea 
Mării Negre se pot apropia de UE prin 
intermediul unor proiecte flexibile și 
pragmatice, deschise tuturor actorilor 
regionali, cum ar fi cele propuse în cadrul 
Sinergiei Mării Negre; sinergia ar trebui 
să-și păstreze principiul de bază, și anume 
cel al geometriei variabile și să fie 
dezvoltată în continuare, prin lansarea și 
operaționalizarea celor trei parteneriate 
sectoriale propuse de către statele membre 
și sprijinite de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 192
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. apreciază faptul că interesele UE cu 
privire la Marea Neagră reflectă ambiția 
UE de a-și dezvolta profilul de actor 
global important, inclusiv în contextul 
schimbărilor aduse de implementarea 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 193
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. recunoaște marele potențial pentru 
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dezvoltarea unei cooperări strategice între 
UE și Asia Centrală; solicită, având în 
vedere poziția geopolitică a regiunii, 
consolidarea cooperării în abordarea 
provocărilor de securitate comune, 
precum și în ceea ce privește chestiunile 
politice, economice și energetice;

Or. en

Amendamentul 194
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou 
acord UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă 
cu interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; ia act de deficiențele grave 
în ceea ce privește respectarea drepturilor 
omului și evidențiază rezultate 
nesatisfăcătoare în combaterea corupției, 
în special în cadrul sistemului judiciar; 
condamnă recenta utilizare, în mod 
disproporționat, a forței împotriva 
demonstranților pașnici; este profund 
preocupat de cel de-al doilea proces, 
motivat politic, împotriva lui M. 
Hodorkovski, care a ignorat o serie de 
principii fundamentale ale sistemului 
judiciar; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
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UE-Rusia; prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; îndeamnă 
UE să garanteze că valorile democratice, 
statul de drept, principiile reciprocității și 
transparența reprezintă elementul central 
al noului acord cuprinzător;

Or. en

Amendamentul 195
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă, axată pe consolidarea 
statului de drept și motivată de un 
angajament față de valorile democrației 
pluraliste și ale respectării drepturilor 
omului; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unor relații reînnoite cu Rusia, 
bazat pe respect reciproc și reciprocitate, în 
probleme de combatere a terorismului, 
securitate și furnizare a energiei, schimbări 
climatice, dezarmare, prevenire a 
conflictelor și neproliferare nucleară, 
precum și în ceea ce privește Iranul,
Afganistanul și Orientul Mijlociu, având ca 
obiectiv consolidarea securității și a 
stabilității pe plan mondial; consideră că o 
cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes realizarea unor progrese constante 
în negocierile curente;
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acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

Or. en

Amendamentul 196
Georgios Koumoutsakos, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu,
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept; subliniază, în acest 
context, importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, având ca obiectiv consolidarea 
securității și a stabilității pe plan mondial; 
consideră că o cooperare cu privire la 
aceste aspecte ar trebui să formeze baza 
pentru un nou acord UE-Rusia și, prin 
urmare, așteaptă cu interes accelerarea 
progresului în negocierile curente cu 
privire la un nou acord cuprinzător care se 
așteaptă a intensifica în mod considerabil 
relațiile UE-Rusia;

Or. en
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Amendamentul 197

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; evidențiază că un astfel de 
angajament trebui să facă parte 
integrantă din noul acord; subliniază, în 
acest context, importanța Parteneriatului 
pentru modernizare; subliniază, în același 
timp, necesitatea unui parteneriat reînnoit 
cu Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire și soluționare a conflictelor, în 
special a conflictelor înghețate, și 
neproliferare nucleară, precum și în ceea ce 
privește Iranul, Afganistanul și Orientul 
Mijlociu, având ca obiectiv consolidarea 
securității și a stabilității pe plan mondial; 
consideră că o cooperare cu privire la 
aceste aspecte ar trebui să formeze baza 
pentru un nou acord UE-Rusia și, prin 
urmare, așteaptă cu interes accelerarea 
progresului în negocierile curente cu 
privire la un nou acord cuprinzător care se 
așteaptă a intensifica în mod considerabil 
relațiile UE-Rusia;

Or. en
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Amendamentul 198
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia; invită UE să își intensifice 
eforturile în discuțiile sale cu Rusia, în 
special în ceea ce privește stabilizarea 
Afganistanului; invită UE să promoveze 
relații eficiente și benefice pentru ambele 
părți între NATO și Rusia;

Or. en
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Amendamentul 199
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia; face apel la acțiuni și la 
punerea în aplicare a unor inițiatice care 
să dezvolte contactele dintre societățile 
civile din Europa și Rusia și care să 
consolideze societatea civilă din Rusia;

Or. en

Amendamentul 200
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Charles Tannock, în numele Grupului ECR

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia;

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că 
abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, 
inclusiv în negocierile cu privire la un nou 
Acord de parteneriat și cooperare UE-
Rusia, este coerentă și motivată de un 
angajament față de valorile democrației, 
ale respectării drepturilor omului, ale 
statului de drept, inclusiv ale dreptului 
internațional; subliniază, în acest context, 
importanța Parteneriatului pentru 
modernizare; subliniază, în același timp, 
necesitatea unui parteneriat reînnoit cu 
Rusia, bazat pe respect reciproc și 
reciprocitate, în probleme de combatere a 
terorismului, securitate și furnizare a 
energiei, schimbări climatice, dezarmare, 
prevenire a conflictelor și neproliferare 
nucleară, precum și în ceea ce privește 
Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, 
având ca obiectiv consolidarea securității și 
a stabilității pe plan mondial; consideră că 
o cooperare cu privire la aceste aspecte ar 
trebui să formeze baza pentru un nou acord 
UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă cu 
interes accelerarea progresului în 
negocierile curente cu privire la un nou 
acord cuprinzător care se așteaptă a 
intensifica în mod considerabil relațiile 
UE-Rusia; solicită VP/ÎR să își intensifice 
eforturile pentru a obține punerea în 
aplicare de către Rusia a acordului în 
șase puncte în Georgia, precum și pentru 
a ajunge la o soluție definitivă cu privire 
la acest conflict în ceea ce privește 
integritatea teritorială a Georgiei;

Or. en
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Amendamentul 201
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că consolidarea statului 
de drept în toate domeniile vieții publice 
din Rusia, inclusiv în economie, ar fi 
benefică pentru societate în ansamblul ei, 
deoarece legislația și reglementările 
comerciale din ce în ce mai arbitrare 
descurajează investițiile străine directe;

Or. en

Amendamentul 202
Boris Zala, Libor Rouček

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază necesitatea unui nou 
impuls în negocierile de aderare a 
Turciei, pentru a evita potențiala stagnare 
a relațiilor UE-Turcia; salută declarația 
Consiliului Afaceri Generale din 14 
decembrie 2010, care face apel la 
intensificarea cooperării în materie de 
securitate și în chestiunile legate de 
politica externă de interes comun; 
consideră că politica externă din ce în ce 
mai activă a Ankarei oferă noi provocări 
și oportunități politicii externe și de 
securitate comune; îndeamnă VP/ÎR să 
stabilească un dialog interinstituțional cu 
Turcia cu privire la chestiunile strategice-
cheie, cum ar fi politica energetică, 
stabilitatea în regiunile din Balcanii de 
Vest și Caucaz, dosarul nuclear iranian 
sau trezirea la democrație în curs din 
Orientul Mijlociu, garantând astfel o 
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convergență a obiectivelor, precum și o 
redinamizare a relațiilor bilaterale; 
subliniază totuși că un astfel de dialog nu 
ar trebui să se substituie procesului de 
aderare a Turciei, ci să îl completeze și să 
îl consolideze;

Or. en

Amendamentul 203
Elmar Brok, Krzysztof Lisek, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Paweł Zalewski, 
Michael Gahler, Tunne Kelam, Traian Ungureanu, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, 
Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Paweł Robert Kowal, Andrzej 
Grzyb, Vytautas Landsbergis, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită VP/ÎR să intensifice discuțiile 
cu Rusia pentru a asigura respectarea 
necondiționată a tuturor dispozițiilor 
acordului din 2008 dintre Rusia, Uniunea 
Europeană și Georgia; consideră că 
Rusia ar trebui să garanteze, în special, 
accesul deplin și nelimitat al misiunii de 
monitorizare a Uniunii Europene 
(EUMM) în Abhazia și Oseția de Sud; 
subliniază necesitatea de a garanta 
stabilitatea în regiunile georgiene 
menționate mai sus;

Or. en

Amendamentul 204
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. recunoaște statutul și importanța din 
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ce în care mai mari pe plan internațional 
ale zonei arctice și solicită elaborarea 
unei politici sociale, de mediu și 
economice durabile a UE pentru zona 
arctică, ținând seama de drepturile 
populațiilor locale și indigene; consideră 
că Consiliul Arctic, Dimensiunea Nordică 
și Consiliul euro-arctic al Mării Barents 
reprezintă puncte focale pentru 
cooperarea în zona arctică și sprijină UE 
în dorința sa de a deveni observator 
permanent în Consiliul Arctic; subliniază 
necesitatea creării unei unități pentru 
zona arctică în cadrul SEAE;

Or. en

Amendamentul 205
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază importanța consultărilor 
pe tema drepturilor omului dintre UE și 
Rusia, al căror scop este să contribuie la 
promovarea și aplicarea progresivă a 
drepturilor omului în Rusia; este profund 
preocupat de faptul că aceste consultări 
nu dau rezultate tangibile și nu determină 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
situația drepturilor omului din Rusia; 
subliniază că UE ar trebui să își 
revizuiască strategia și mijloacele pentru 
promovarea drepturilor omului în această 
țară; îndeamnă din nou autoritățile din 
Rusia să se implice în mod constructiv în 
consultări și să ia măsurile necesare 
pentru a îmbunătăți situația drepturilor 
omului și statul de drept în țară, precum și 
pentru a-și îndeplini obligațiile 
internaționale în materie de drepturile 
omului;
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Or. en

Amendamentul 206
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 29b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29b. invită Comisia și SEAE să apere în 
continuare Tratatul privind Carta 
energiei, semnat de Federația Rusă în 
1997 și care este în continuare relevant în 
contextul actualelor relații UE-Rusia, și 
care are potențialul de a asigura și facilita 
fluxuri de investiții internaționale stabile 
între UE și Rusia;

Or. en

Amendamentul 207
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 
încredere reciprocă; reamintește că UE este 
cel mai important finanțator al AP și 
principalul partener comercial al Israelului;

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 
încredere reciprocă; reamintește că UE este 
cel mai important finanțator al AP și 
principalul partener comercial al Israelului;
subliniază necesitatea unei soluții bazate 
pe două state și recunoaște dreptul 
ambelor state de a trăi unul lângă celălalt 
în securitate, prosperitate și pace; salută, 
prin urmare, concluziile Consiliului 
privind procesul de pace din Orientul 
Mijlociu din 13 decembrie 2010 și voința 
afirmată a UE de a ajuta părțile să 
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realizeze acestui obiectiv;

Or. en

Amendamentul 208

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 
încredere reciprocă; reamintește că UE este 
cel mai important finanțator al AP și 
principalul partener comercial al Israelului;

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 
încredere reciprocă; reamintește că UE este 
cel mai important finanțator al AP și 
principalul partener comercial al Israelului;
regretă decizia guvernului israelian de a 
nu prelungi moratoriul privind înghețarea 
construcțiilor în coloniile din Balcanii de 
Vest și evidențiază că acest lucru 
afectează grav continuarea procesului de 
pace;

Or. en

Amendamentul 209
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 

30. sprijină reluarea tratativelor de pace 
directe între Israel și Autoritatea 
Palestiniană (AP) și evidențiază necesitatea 
desfășurării unor negocieri serioase într-o 
scurtă perioadă de timp și într-un climat de 
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încredere reciprocă; reamintește că UE este 
cel mai important finanțator al AP și 
principalul partener comercial al Israelului;

încredere reciprocă și susține că acest 
climat nu poate exista decât dacă Israelul 
ordonă încetarea imediată a construcțiilor 
în colonii; reamintește că UE este cel mai 
important finanțator al AP și principalul 
partener comercial al Israelului, acesta 
fiind astfel direct interesat să convingă 
ambele părți să soluționeze cât mai 
curând posibil problemele fundamentale 
(și anume, refugiații, frontierele și 
statutul Ierusalimului) și să se ajungă la 
crearea unui stat al Palestinei viabil și 
care să trăiască în pace alături de statul 
Israel;

Or. en

Amendamentul 210
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din 12 decembrie 
2009, să își asume un rol politic mai activ 
care să corespundă implicării sale 
financiare în regiune; își exprimă 
convingerea cu privire la faptul că este 
necesară o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a politicii UE privind 
Orientul Mijlociu pentru ca aceasta să 
exercite un rol politic decisiv și coerent, 
folosindu-se de instrumente diplomatice 
eficace, în vederea instaurării păcii și 
securității în această regiune vecină de 
interes strategic vital pentru UE; invită 
VP/ÎR să aibă în vedere prezentarea unei 
noi strategii europene pentru regiune, 
subliniind interesele și obiectivele UE, 
precum și mijloacele pe care aceasta le 
poate utiliza;

31. invită UE, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din 12 decembrie 
2009, să își asume un rol politic mai activ 
care să corespundă implicării sale 
financiare în regiune; își exprimă 
convingerea cu privire la faptul că este 
necesară o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a politicii UE privind 
Orientul Mijlociu pentru ca aceasta să 
exercite un rol politic decisiv și coerent, 
folosindu-se de instrumente diplomatice 
eficace, în vederea instaurării păcii și 
securității în această regiune vecină de 
interes strategic vital pentru UE; invită 
VP/ÎR să prezinte o nouă strategie 
europeană pentru regiune, subliniind 
interesele și obiectivele UE, precum și 
mijloacele pe care aceasta le poate utiliza;

Or. es
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Amendamentul 211
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din 12 decembrie 
2009, să își asume un rol politic mai activ 
care să corespundă implicării sale 
financiare în regiune; își exprimă 
convingerea cu privire la faptul că este 
necesară o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a politicii UE privind 
Orientul Mijlociu pentru ca aceasta să 
exercite un rol politic decisiv și coerent, 
folosindu-se de instrumente diplomatice 
eficace, în vederea instaurării păcii și 
securității în această regiune vecină de 
interes strategic vital pentru UE; invită 
VP/ÎR să aibă în vedere prezentarea unei 
noi strategii europene pentru regiune, 
subliniind interesele și obiectivele UE, 
precum și mijloacele pe care aceasta le 
poate utiliza;

31. invită UE, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din 12 decembrie 
2009, să își asume un rol politic mai activ 
care să corespundă implicării sale 
financiare în regiune; își exprimă 
convingerea cu privire la faptul că este 
necesară o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a politicii UE privind 
Orientul Mijlociu pentru ca aceasta să 
exercite un rol politic decisiv și coerent, 
folosindu-se de instrumente diplomatice 
eficace, în vederea instaurării păcii și 
securității în această regiune vecină de 
interes strategic vital pentru UE; invită 
VP/ÎR să aibă în vedere prezentarea unei 
noi strategii europene pentru regiune, 
subliniind interesele și obiectivele UE, 
precum și mijloacele pe care aceasta le 
poate utiliza, promovând democrația și 
statul de drept în regiune și canalizând 
resursele în special în vederea 
consolidării societății civile;

Or. en

Amendamentul 212
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. își exprimă în continuare îngrijorarea –
în pofida creării Uniunii pentru 
Mediterana (UpM) – față de lipsa, în 

32. își exprimă în continuare îngrijorarea 
față de lipsa, în cadrul politicii 
mediteraneene a UE, a unei viziuni 
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cadrul politicii mediteraneene a UE, a unei 
viziuni strategice clare pe termen lung 
pentru dezvoltarea și stabilizarea regiunii, 
care se confruntă cu o aprofundare a 
crizelor politice, economice și sociale; 
subliniază necesitatea urgentă ca procesul 
de integrare euro-mediteraneană să 
redevină o prioritate politică pentru UE;

strategice clare pe termen lung pentru 
dezvoltarea și stabilizarea regiunii, care se 
confruntă cu o aprofundare a crizelor 
politice, economice și sociale; pune sub 
semnul întrebării justificarea, obiectivele 
și metodele de lucru ale Uniunii pentru 
Mediterana (UpM);

Or. en

Amendamentul 213

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. își exprimă în continuare îngrijorarea 
– în pofida creării Uniunii pentru 
Mediterana (UpM) – față de lipsa, în 
cadrul politicii mediteraneene a UE, a 
unei viziuni strategice clare pe termen 
lung pentru dezvoltarea și stabilizarea 
regiunii, care se confruntă cu o 
aprofundare a crizelor politice, economice 
și sociale; subliniază necesitatea urgentă 
ca procesul de integrare euro-
mediteraneană să redevină o prioritate 
politică pentru UE;

32. subliniază că evenimentele în curs 
care, pornind de la Tunisia și Egipt, 
zguduie în prezent țărmul sudic al 
Mediteranei și, în general, lumea arabă 
oglindesc fără echivoc dorința acestor 
popoare de schimbare și reforme; regretă 
că Parteneriatul euro-mediteranean s-a 
concentrat, în principal, asupra 
reformelor economice și nu a fost în 
măsură să genereze reformele politice și 
instituționale necesare; evidențiază că 
Uniunea pentru Mediterana, care ar fi 
trebuit să consolideze politica UE în 
regiune, nu a fost capabilă să răspundă 
neîncrederii crescânde și să satisfacă 
nevoile de bază ale popoarelor în cauză; 
consideră că este extrem de important să 
se regândească și să se revizuiască urgent 
strategia UE față de Mediterana și invită, 
în acest sens, Consiliul și Comisia să 
revizuiască PEV pentru vecinii noștri din 
sud, punând la dispoziție mijloacele 
necesare pentru o tranziție democratică 
reală, care să țină seama de participarea 
femeilor la toate nivelurile, așa cum a fost 
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aceasta formulată de actorii societății 
civile în cauză, și punând bazele unor 
reforme politice și instituționale profunde;

Or. en

Amendamentul 214
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. își exprimă în continuare îngrijorarea –
în pofida creării Uniunii pentru Mediterana 
(UpM) – față de lipsa, în cadrul politicii 
mediteraneene a UE, a unei viziuni 
strategice clare pe termen lung pentru 
dezvoltarea și stabilizarea regiunii, care se 
confruntă cu o aprofundare a crizelor 
politice, economice și sociale; subliniază 
necesitatea urgentă ca procesul de integrare 
euro-mediteraneană să redevină o prioritate 
politică pentru UE;

32. își exprimă în continuare îngrijorarea –
în pofida creării Uniunii pentru Mediterana 
(UpM) – față de lipsa, în cadrul politicii 
mediteraneene a UE, a unei viziuni 
strategice clare pe termen lung pentru 
progresul și modernizarea regiunii, care se 
confruntă cu o aprofundare a crizelor 
politice, economice și sociale; subliniază 
necesitatea urgentă ca procesul de integrare 
euro-mediteraneană să redevină o prioritate 
politică pentru UE și ca politica europeană 
de vecinătate să fie adaptată în funcție de 
procesele de tranziție democratică care se 
desfășoară în unele dintre aceste țări;

Or. es

Amendamentul 215
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. își exprimă în continuare îngrijorarea –
în pofida creării Uniunii pentru 
Mediterana (UpM) – față de lipsa, în 
cadrul politicii mediteraneene a UE, a unei 
viziuni strategice clare pe termen lung 

32. își exprimă în continuare îngrijorarea 
față de lipsa, în cadrul politicii 
mediteraneene a UE, a unei viziuni 
strategice clare pe termen lung pentru 
dezvoltarea și stabilizarea regiunii, care se 
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pentru dezvoltarea și stabilizarea regiunii, 
care se confruntă cu o aprofundare a 
crizelor politice, economice și sociale; 
subliniază necesitatea urgentă ca procesul 
de integrare euro-mediteraneană să 
redevină o prioritate politică pentru UE;

confruntă cu o aprofundare a crizelor 
politice, economice și sociale; regretă că 
Uniunea pentru Mediterana (UpM) nu a 
jucat niciun rol în aceste evenimente și 
subliniază necesitatea urgentă ca procesul 
de integrare euro-mediteraneană să 
redevină o prioritate politică pentru UE, în 
vederea sprijinirii democratizării și a 
promovării respectării drepturilor omului
în toate țările din regiunea 
mediteraneană;

Or. en

Amendamentul 216
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. se declară solidar cu cetățenii din 
țările din vecinătatea sudică care luptă 
pentru democrație, libertate și justiție 
socială; solicită organizarea unor alegeri 
libere și echitabile pentru stabilizarea 
evoluției democratice, acordându-le 
cetățenilor dreptul de a-și alege 
reprezentanții; reiterează sprijinul său 
deplin pentru aceste obiective și realizarea 
lor; solicită numirea unui reprezentant 
special la nivel înalt pentru această 
regiune, care să coordoneze sprijinul și 
ajutorul nostru pentru aceste țări și 
cetățenii lor, în această perioadă critică de 
tranziție; solicită, în plus, redefinirea 
Uniunii pentru Mediterana pentru a 
contribui activ și eficient la construirea 
unor societăți democratice, durabile și 
echitabile în întreaga regiune și pentru a 
promova dezvoltarea economică prin 
intermediul unui program de ajutor 
coordonat;

Or. en
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Amendamentul 217
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră că, de la lansarea sa în 
2004, politica europeană de vecinătate, în 
calitate de cadru politic unic, de 
diferențiere bazată pe performanță și 
asistență personalizată, a adus beneficii 
tangibile atât partenerilor din cadrul 
PEV, cât și Uniunii; subliniază că 
revizuirea strategică a PEV ar trebui să 
ducă la stabilirea unui dialog politic 
consolidat, continuu și substanțial cu 
țările partenere, pentru a sprijini 
prosperitatea, stabilitatea și securitatea în 
zona mediteraneană;

Or. en

Amendamentul 218
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. reamintește rolul său în cadrul 
procedurii bugetare a UE și accentuează 
necesitatea de a se garanta legitimitatea 
democratică a UpM și de a se lua decizii 
într-un mod transparent, precum și de a 
implica în procesul decizional Parlamentul 
European, Adunarea parlamentară a UpM 
și parlamentele naționale;

33. reamintește rolul său în cadrul 
procedurii bugetare a UE și accentuează 
necesitatea de a se garanta legitimitatea 
UpM și de a se lua decizii într-un mod 
transparent, sub auspiciile VP/ÎR pentru 
partea europeană, precum și de a implica 
în procesul decizional Parlamentul 
European, Adunarea parlamentară a UpM
și parlamentele naționale;

Or. en
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Amendamentul 219
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 33a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. regretă stagnarea aproape totală a 
procesului de aderare a Turciei; 
reamintește că UE și Turcia sunt 
responsabile în egală măsură pentru 
depășirea obstacolelor din calea aderării 
Turciei la UE; avertizează cu privire la 
riscul unor probleme grave pe termen 
lung, în cazul în care relația UE-Turcia 
nu se stabilizează, iar UE și NATO sunt 
împiedicate în continuare să își realizeze 
obiectivul stabilirii unei cooperări mai 
strânse; speră, în orice caz, ca Turcia să 
își continue procesul de modernizare, în 
conformitate cu orientările europene;

Or. en

Amendamentul 220
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și invită UE să sprijine poporul 
tunisian în tranziția sa democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acesta ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru
a contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din țară;

34. salută plecarea din Tunisia a lui Zine 
el-Abidine Ben Ali și instalarea 
guvernului de tranziție; speră că Hosni 
Mubarak își va da rapid demisia în Egipt; 
așteaptă cu interes tranziția la democrația 
liberală în aceste două țări și sprijină 
poporul arab în intensificarea și 
consolidarea eforturilor sale în vederea 
obținerii libertății și justiției la nivel 
național și în întreaga regiune; angajează 
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UE să ofere orice asistență de care acesta 
ar putea avea nevoie pentru a consolida 
dezvoltarea politică, socială și economică;

Or. en

Amendamentul 221
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și invită UE să sprijine poporul 
tunisian în tranziția sa democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acesta ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru a 
contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din țară;

34. monitorizează situația din Tunisia și 
Egipt, precum și din alte țări din regiune, 
și invită UE să sprijine poporul tunisian și 
pe cel egiptean în tranziția lor democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată pentru a 
consolida organizațiile societății civile, 
inclusiv formarea unor partide politice 
pluraliste, capabile să concureze în 
alegeri democratice; subliniază necesitatea 
de a adapta finanțarea pentru a contribui la 
atenuarea crizei sociale și economice din 
aceste țări, precum și importanța de a le 
ajuta să recupereze bunurile furate de 
foștii lideri autocratici și elitele de la 
putere, inclusiv înghețarea activelor 
deținute de instituțiile financiare 
europene;

Or. en

Amendamentul 222
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și invită UE să sprijine poporul 

34. salută hotărârea poporului tunisian de 
a-și recăpăta libertatea și de a pune capăt 
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tunisian în tranziția sa democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acesta ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru 
a contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din țară;

regimului instaurat de fostul președinte 
Zine El Abidine Ben Ali; subliniază că 
actuala revoltă din Tunisia reprezintă o 
sursă de speranță pentru toate țările din 
Maghreb și nu numai; monitorizează 
îndeaproape situația din Tunisia și invită 
UE să dezvolte un parteneriat veritabil de 
interes comun, pentru dezvoltare, sub 
toate dimensiunile sale, și pentru formele 
de cooperare care încurajează ocuparea 
forței de muncă, educația și formarea;

Or. en

Amendamentul 223
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și invită UE să sprijine poporul 
tunisian în tranziția sa democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acesta ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru a 
contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din țară;

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și Egipt și invită UE să sprijine 
poporul tunisian și pe cel egiptean în 
tranzițiile lor democratice respective, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acestea ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru a 
contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din cele două țări;

Or. es

Amendamentul 224
Norica Nicolai

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. monitorizează îndeaproape situația din 
Tunisia și invită UE să sprijine poporul 

34. solicită monitorizarea îndeaproape a 
situației din Tunisia și Egipt și îndeamnă 
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tunisian în tranziția sa democratică, 
inclusiv oferind asistența adecvată de care 
acesta ar putea avea nevoie; subliniază 
necesitatea de a adapta finanțarea pentru a 
contribui la atenuarea crizei sociale și 
economice din țară;

UE să sprijine o tranziție pașnică și
democratică în aceste țări, inclusiv oferind 
asistența adecvată de care acestea ar putea 
avea nevoie; subliniază necesitatea de a 
adapta finanțarea pentru a contribui la 
atenuarea crizei sociale și economice din 
aceste țări;

Or. en

Amendamentul 225
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. solicită o tranziție politică accelerată 
în Egipt, care să implice toate forțele 
politice și sociale democratice și societatea 
civilă, pentru a deschide calea pentru 
revizuirea constituției și a legii electorale, 
pentru alegeri libere și echitabile și pentru 
instaurarea unei democrații veritabile în 
această țară;

Or. en

Amendamentul 226
Teresa Riera Madurell, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Carmen Romero 
López

Propunere de rezoluție
Punctul 34b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. sprijină cu tărie aspirațiile 
democratice legitime exprimate de 
popoarele din mai multe țări din 
vecinătatea sudică a UE; invită UE să fie 
atentă la eventualele noi manifestații 
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populare din țările mediteraneene și să 
ofere un sprijin prompt și fără echivoc 
noilor revendicări democratice; subliniază 
că revizuirea strategică a PEV trebuie să 
țină seama pe deplin de noile evoluții din 
regiune și să le reflecte, precum și să 
stabilească un dialog politic cu vecinii din 
sud ai UE; evidențiază din nou că 
consolidarea democrației, statul de drept, 
buna guvernanță, lupta împotriva 
corupției și respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale sunt 
elemente esențiale ale acestui dialog;

Or. en

Amendamentul 227
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 34a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. își exprimă solidaritatea față de toți 
egiptenii care s-au opus regimului lui 
Hosni Mubarak care, urmând aceeași 
politică autoritară ca Anwar el-Sadat, a 
deținut puterea în mod nedemocratic timp 
de 30 de ani, menținând, de asemenea, 
starea de urgență complet nejustificat, 
utilizând-o împotriva poporului, 
condamnându-l la sărăcie, nedreptate 
socială și instituționalizând corupția și 
autocrația; salută și susține lupta 
poporului egiptean pentru reforme 
fundamentale în sistemul politic, 
economic și social al țării lor, pentru 
eliminarea unui regim corupt și o 
democrație veritabilă, pentru drepturile 
omului și dreptate socială; își exprimă 
dorința de a asista la instaurarea unui 
adevărat stat constituțional în Egipt;

Or. en
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Amendamentul 228
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reiterează sprijinul său deplin pentru 
Tribunalul Special pentru Liban (TSL), în 
calitate de tribunal independent, instituit 
prin Rezoluția 1757 a Consiliului de 
Securitate al ONU și care îndeplinește cele 
mai înalte standarde judiciare; reafirmă 
sprijinul său ferm pentru suveranitatea, 
unitatea și integritatea teritorială a 
Libanului și pentru funcționarea deplină a 
tuturor instituțiilor libaneze; subliniază că 
stabilitatea internă și respectarea dreptului 
internațional nu sunt incompatibile; invită 
toate forțele politice libaneze să continue 
să se angajeze într-un dialog deschis și 
constructiv pentru a favoriza bunăstarea, 
prosperitatea și securitatea tuturor 
cetățenilor libanezi; salută rolul crucial al 
Forței Interimare a ONU în Liban 
(UNIFIL) și solicită aplicarea tuturor 
prevederilor din Rezoluția 1701 a CSONU;

35. reiterează sprijinul său deplin pentru 
Tribunalul Special pentru Liban (TSL), în 
calitate de tribunal independent, instituit 
prin Rezoluția 1757 a Consiliului de 
Securitate al ONU și care îndeplinește cele 
mai înalte standarde judiciare; reafirmă 
sprijinul său ferm pentru suveranitatea, 
unitatea și integritatea teritorială a 
Libanului și pentru funcționarea deplină a 
tuturor instituțiilor libaneze; subliniază că 
stabilitatea internă și respectarea dreptului 
internațional sunt pe deplin compatibile;
invită toate forțele politice libaneze să 
continue să se angajeze într-un dialog 
deschis și constructiv pentru a favoriza 
bunăstarea, prosperitatea și securitatea 
tuturor cetățenilor libanezi; salută rolul
crucial al Forței Interimare a ONU în Liban 
(UNIFIL) și solicită aplicarea tuturor 
prevederilor din Rezoluția 1701 a CSONU;

Or. en

Amendamentul 229
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 35a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35a. regretă că procesul de decolonizare 
din Sahara Occidentală nu s-a încheiat 
încă; solicită Consiliului și Comisiei să 
considere acest conflict ca o prioritate în 
cadrul UpM; invită Consiliul și Comisia 



PE452.878v03-00 150/183 AM\859936RO.doc

RO

să acționeze în acest cadru pentru ca 
Sahara Occidentală să-și dobândească 
autodeterminarea, în conformitate cu 
rezoluțiile Organizației Națiunilor Unite; 
denunță responsabilitatea Marocului în 
această situație; denunță încălcările 
drepturilor omului din această țară și 
reprimarea activiștilor pentru drepturile 
omului; denunță desființarea violentă de 
către armata marocană a taberei 
Saharawi a demnității; regretă, în acest 
sens, statutul avansat pe care UE l-a 
acordat Marocului;

Or. en

Amendamentul 230

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că punctul de plecare 
pentru orice soluție pe termen lung la 
criza afgană trebuie să o reprezinte 
interesele cetățenilor afgani cu privire la 
securitatea internă, protecția civilă și 
protecția economică și socială a acestora, 
precum și mecanismele de reconciliere, 
stoparea producției de opiu, un exercițiu 
robust de construcție națională, 
integrarea Afganistanului în comunitatea 
internațională și eliminarea grupării al-
Qa’ida din această țară; își reafirmă 
poziția potrivit căreia UE și statele sale 
membre și comunitatea internațională, în 
general, ar trebui să sprijine Afganistanul
în construirea propriului stat, cu instituții 
democratice mai puternice, capabile să 
asigure suveranitatea națională, unitatea 
statală, integritatea teritorială, dezvoltarea 
economică sustenabilă și prosperitatea 

36. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la ultimele evoluții din Afganistan 
și își reafirmă poziția potrivit căreia UE și 
statele sale membre și comunitatea 
internațională, în general, ar trebui să 
sprijine poporul afgan în construirea
propriului stat, cu instituții democratice  
capabile să îi reprezinte pe cetățeni, 
garantând statul de drept, pacea, 
integritatea teritorială, dezvoltarea socială 
și economică sustenabilă și îmbunătățind 
condițiile de viață pentru toți cetățenii săi, 
în special pentru femei și copii;
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poporului afgan, respectând în același 
timp tradițiile istorice, religioase, 
spirituale și culturale ale tuturor 
comunităților etnice și religioase de pe 
teritoriul țării;

Or. en

Amendamentul 231
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că punctul de plecare 
pentru orice soluție pe termen lung la criza 
afgană trebuie să o reprezinte interesele 
cetățenilor afgani cu privire la securitatea 
internă, protecția civilă și protecția
economică și socială a acestora, precum și 
mecanismele de reconciliere, stoparea 
producției de opiu, un exercițiu robust de 
construcție națională, integrarea 
Afganistanului în comunitatea 
internațională și eliminarea grupării al-
Qa’ida din această țară; își reafirmă poziția 
potrivit căreia UE și statele sale membre și 
comunitatea internațională, în general, ar 
trebui să sprijine Afganistanul în 
construirea propriului stat, cu instituții 
democratice mai puternice, capabile să 
asigure suveranitatea națională, unitatea 
statală, integritatea teritorială, dezvoltarea 
economică sustenabilă și prosperitatea 
poporului afgan, respectând în același timp 
tradițiile istorice, religioase, spirituale și 
culturale ale tuturor comunităților etnice și 
religioase de pe teritoriul țării;

36. subliniază faptul că punctul de plecare 
pentru orice soluție pe termen lung la criza 
afgană trebuie să o reprezinte interesele 
cetățenilor afgani cu privire la securitatea 
internă, protecția civilă și dezvoltarea
economică și socială a acestora, și ar 
trebui să includă măsuri concrete pentru 
eradicarea sărăciei și a discriminării 
împotriva femeilor și pentru consolidarea 
respectării drepturilor omului și a statului 
de drept, precum și mecanismele de 
reconciliere, stoparea producției de opiu, 
un exercițiu robust de construcție 
națională, integrarea Afganistanului în 
comunitatea internațională și eliminarea 
grupării al-Qa’ida din această țară; 
subliniază că Afganistanul trebuie să 
dispună de forțe de poliție capabile să 
asigure un nivel minim de securitate care 
să permită retragerea ulterioară a forțelor 
militare străine din țară; își reafirmă 
poziția potrivit căreia UE și statele sale 
membre și comunitatea internațională, în 
general, ar trebui să sprijine Afganistanul 
în construirea propriului stat, cu instituții 
democratice mai puternice, capabile să 
asigure suveranitatea națională, unitatea 
statală, integritatea teritorială, dezvoltarea 
economică sustenabilă și prosperitatea 
poporului afgan, respectând în același timp 
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tradițiile istorice, religioase, spirituale și 
culturale ale tuturor comunităților etnice și 
religioase de pe teritoriul țării; consideră, 
prin urmare, că strategia UE pentru 
Afganistan va trebui să țină seama de 
necesitatea de a încuraja într-o mai mare 
măsură o schimbare profundă a 
mentalității comunității internaționale, 
care a elaborat mult prea des în trecut 
planuri și decizii fără a acorda atenția 
cuvenită implicării cetățenilor afgani; 
consideră că ar trebui creat și un sistem 
de monitorizare mai transparent, o bază 
de date centralizată/o analiză a costurilor 
și a impactului tuturor ajutoarelor UE în 
Afganistan, deoarece, fără date 
cuprinzătoare, actualizate și transparente 
cu privire la Afganistan, orice strategie de 
intervenție este sortită eșecului;

Or. en

Amendamentul 232
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. subliniază faptul că punctul de plecare 
pentru orice soluție pe termen lung la criza 
afgană trebuie să o reprezinte interesele 
cetățenilor afgani cu privire la securitatea 
internă, protecția civilă și protecția
economică și socială a acestora, precum și 
mecanismele de reconciliere, stoparea 
producției de opiu, un exercițiu robust de 
construcție națională, integrarea 
Afganistanului în comunitatea 
internațională și eliminarea grupării al-
Qa’ida din această țară; își reafirmă poziția 
potrivit căreia UE și statele sale membre și 
comunitatea internațională, în general, ar 
trebui să sprijine Afganistanul în 
construirea propriului stat, cu instituții 

36. subliniază faptul că punctul de plecare 
pentru orice soluție pe termen lung la criza 
afgană trebuie să o reprezinte interesele 
cetățenilor afgani cu privire la securitatea 
internă, protecția civilă și progresul
economic și social al acestora, precum și 
mecanismele de reconciliere, stoparea 
producției de opiu, un exercițiu robust de 
construcție națională, integrarea 
Afganistanului în comunitatea 
internațională și eliminarea grupării al-
Qa’ida din această țară; își reafirmă poziția 
potrivit căreia UE și statele sale membre și 
comunitatea internațională, în general, ar 
trebui să sprijine Afganistanul în 
construirea propriului stat, cu instituții 
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democratice mai puternice, capabile să 
asigure suveranitatea națională, unitatea 
statală, integritatea teritorială, dezvoltarea 
economică sustenabilă și prosperitatea 
poporului afgan, respectând în același 
timp tradițiile istorice, religioase, 
spirituale și culturale ale tuturor 
comunităților etnice și religioase de pe 
teritoriul țării;

democratice capabile să asigure 
suveranitatea națională, unitatea statală, 
integritatea teritorială, dezvoltarea 
economică sustenabilă și prosperitatea 
poporului afgan; reamintește, de 
asemenea, că o implicare semnificativă a 
UE în Afganistan ar trebui să se 
concentreze pe sprijinirea societății civile, 
pe edificarea instituțiilor democratice, 
cum ar fi formarea forțelor de securitate 
și a sistemului judiciar, pe sprijinirea 
mass-mediei independente, a ONG-urilor 
și a controlului parlamentar;

Or. en

Amendamentul 233

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică 
demonstrație de solidaritate și sprijin 
concret pentru nevoia urgentă a 
Pakistanului de reconstrucție și reabilitare 
în urma inundațiilor și pentru aspirațiile 
acestei țări de a construi o societate 

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga
regiune; salută revenirea țării la un 
guvern civil, ales în mod democratic, și
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
rămâne profund îngrijorat de absența 
statului de drept, de încălcările repetate 
ale drepturilor omului, precum și de 
dezvoltarea accelerată a arsenalului 
nuclear, de un buget militar 
supradimensionat, combinat cu lipsa 
veniturilor fiscale din cauza absenței 
impozitării, de o reformă agrară 
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puternică și prosperă; salută și încurajează 
în continuare eforturile UE de a 
intensifica sprijinul politic pentru 
accelerarea procesului de consolidare a 
instituțiilor și a capacității în Pakistan și 
pentru a ajuta instituțiile democratice ale 
Pakistanului în combaterea extremismului;

nefinalizată și de abandonul în care sunt 
lăsate milioanele de persoane sărace din 
țară; îndeamnă Consiliul și Comisia, 
împreună cu comunitatea internațională 
lărgită, să reacționeze prin solidaritate și 
sprijin concret pentru nevoia urgentă a 
Pakistanului de reconstrucție și reabilitare 
în urma inundațiilor; salută și încurajează 
în continuare sprijinul UE pentru procesul
de consolidare a instituțiilor și a 
capacităților în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

Or. en

Amendamentul 234
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 
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sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacității în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacităților în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului, în special 
încercând să abolească legile privind 
blasfemia și sprijinind societatea civilă 
din Pakistan; invită Pakistanul să adere 
imediat la Tratatul de neproliferare 
nucleară și să coopereze pe deplin cu 
Agenția Internațională a Energiei 
Atomice pentru divulgarea arsenalului și 
instalațiilor nucleare din Pakistan;

Or. en

Amendamentul 235
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
subliniază că ajutorul acordat de serviciile 
secrete pakistaneze talibanilor afgani 
trebuie să înceteze; recunoaște că 
inundațiile devastatoare din august 2010 au 
reprezentat o grea încercare pentru noul 
guvern din Pakistan, care începuse să facă 
progrese în ceea ce privește abordarea 
numeroaselor provocări; îndeamnă 
Consiliul și Comisia, împreună cu 
comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
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sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacității în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 
sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacităților în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

Or. es

Amendamentul 236
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 
sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacității în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. es

Amendamentul 237
Andrew Duff, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje 
Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, democratic 
și prosper este de importanță vitală pentru 
o stabilitate în Afganistan și în întreaga 
regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al 
Pakistanului în procesul de pace afgan; 
recunoaște că inundațiile devastatoare din 
august 2010 au reprezentat o grea încercare 
pentru noul guvern din Pakistan, care 
începuse să facă progrese în ceea ce 
privește abordarea numeroaselor provocări; 
îndeamnă Consiliul și Comisia, împreună 
cu comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 
sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacității în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

37. își reiterează punctul de vedere potrivit 
căruia Pakistanul are un rol esențial în 
regiune și că un Pakistan stabil, laic, 
democratic și prosper este de importanță 
vitală pentru o stabilitate în Afganistan și 
în întreaga regiune; subliniază, în plus, 
rolul-cheie al Pakistanului în procesul de 
pace afgan; recunoaște că inundațiile 
devastatoare din august 2010 au 
reprezentat o grea încercare pentru noul 
guvern din Pakistan, care începuse să facă 
progrese în ceea ce privește abordarea 
numeroaselor provocări; îndeamnă 
Consiliul și Comisia, împreună cu 
comunitatea internațională lărgită, să 
reacționeze printr-o puternică demonstrație 
de solidaritate și sprijin concret pentru 
nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma 
inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări 
de a construi o societate puternică și 
prosperă; salută și încurajează în 
continuare eforturile UE de a intensifica 
sprijinul politic pentru accelerarea 
procesului de consolidare a instituțiilor și a 
capacităților în Pakistan și pentru a ajuta 
instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

Or. en
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Amendamentul 238
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 37a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. denunță faptul că politica UE față de 
Afganistan și Pakistan urmează strategia 
SUA care vizează, în special, o soluție 
militară; insistă asupra faptului că 
Afganistanul are nevoie de stabilitate, 
însă nu prin mijloace militare, ci prin 
ajutor pentru dezvoltare și respectarea 
suveranității sale teritoriale și politice;

Or. en

Amendamentul 239
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului
de a utiliza în mod pașnic energia 
nucleară; sprijină abordarea dublă a
Consiliului menită să găsească o soluție 
diplomatică; salută Rezoluția 1929(2010) 
al Consiliului de securitate al ONU de 
introducere a unei a patra serii de 
sancțiuni împotriva Iranului pentru 
programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE,
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica 
provocatoare și inflamatoare persistentă a 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp faptul că, în conformitate 
cu un principiu fundamental din Tratatul 
de neproliferare nucleară, Iranul are 
dreptul de a îmbunătăți uraniu în scopuri 
pașnice și de a primi asistență tehnică 
pentru aceleași obiective; sprijină 
abordarea dublă a Consiliului menită să 
găsească o soluție diplomatică, deoarece 
aceasta este singura opțiune viabilă 
pentru chestiunea nucleară iraniană; își 
exprimă aprecierea pentru eforturile 
depuse de Turcia, țară candidată la UE, în 
vederea facilitării negocierilor dintre Iran 
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Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; este 
profund îngrijorat de încercările Iranului
de a-și urmări obiectivul de sporire a 
influenței politice în Afganistan prin 
manipularea unei serii de rezultate 
politice, economice și militare; subliniază 
faptul că, pentru a aborda chestiuni legate 
de drepturile omului, ar trebui de asemenea 
folosite contacte reciproce oficiale între 
delegațiile Parlamentului European și 
Majlis;

și E3+3, precum și dintre Iran și Grupul 
de la Viena; este profund îngrijorat de 
apariția unei constelații de interese 
politice, economice și militare care 
pregătesc un atac militar împotriva 
Iranului, subliniind că niciun stat nu ar 
trebui să întreprindă nicio acțiune care ar 
putea duce la utilizarea vreunei forme de 
forță împotriva Iranului; condamnă 
retorica antisemită a președintelui 
iranian; salută rolul activ al Iranului în 
reconstrucția infrastructurii și economiei, 
precum și în lupta împotriva traficului de 
droguri din Afganistan; subliniază totuși 
că, în interesul păcii și stabilității durabile 
din Afganistan, toți vecinii acestuia 
trebuie să se abțină de la interferențele 
politice în această țară; subliniază faptul 
că, pentru a aborda chestiuni legate de 
drepturile omului, ar trebui de asemenea 
folosite contacte reciproce oficiale între 
delegațiile Parlamentului European și 
Majlis;

Or. en

Amendamentul 240
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea Consiliului menită să 
găsească o soluție diplomatică;
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unei a patra serii de sancțiuni împotriva 
Iranului pentru programul său nuclear și 
măsurile restrictive suplimentare anunțate 
de UE, SUA, Japonia, Canada și 
Australia; și condamnă vehement retorica 
provocatoare și inflamatoare persistentă a 
Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; este 
profund îngrijorat de încercările Iranului 
de a-și urmări obiectivul de sporire a 
influenței politice în Afganistan prin 
manipularea unei serii de rezultate 
politice, economice și militare; subliniază 
faptul că, pentru a aborda chestiuni legate 
de drepturile omului, ar trebui de 
asemenea folosite contacte reciproce 
oficiale între delegațiile Parlamentului 
European și Majlis;

Or. en

Amendamentul 241
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
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SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica 
provocatoare și inflamatoare persistentă a 
Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; este 
profund îngrijorat de încercările Iranului 
de a-și urmări obiectivul de sporire a 
influenței politice în Afganistan prin 
manipularea unei serii de rezultate 
politice, economice și militare; subliniază 
faptul că, pentru a aborda chestiuni legate 
de drepturile omului, ar trebui de 
asemenea folosite contacte reciproce 
oficiale între delegațiile Parlamentului 
European și Majlis;

SUA, Japonia, Canada și Australia; 
condamnă cu vehemență dorința 
exprimată de președintele Ahmadinejad de 
a „șterge de pe hartă” Israelul și retorica 
sa antisemită, în special negarea de către 
acesta a Holocaustului și proiectul său 
implicit de delegitimare a statului 
israelian; reafirmă sprijinul său total 
pentru existența Israelului și pentru o 
soluție bazată pe două state în cazul 
Palestinei;

Or. en

Amendamentul 242

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție pe calea negocierilor, la 
problema nucleară iraniană, care să 
reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
regretă că Rezoluția 1929(2010) al 
Consiliului de securitate al ONU de 
introducere a unei a patra serii de sancțiuni 
împotriva Iranului pentru programul său 
nuclear a devenit inevitabilă; se declară 
extrem de descurajat de creșterea 
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condamnă vehement retorica 
provocatoare și inflamatoare persistentă a 
Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; este 
profund îngrijorat de încercările Iranului 
de a-și urmări obiectivul de sporire a 
influenței politice în Afganistan prin 
manipularea unei serii de rezultate 
politice, economice și militare; subliniază 
faptul că, pentru a aborda chestiuni legate 
de drepturile omului, ar trebui de asemenea 
folosite contacte reciproce oficiale între 
delegațiile Parlamentului European și 
Majlis;

exponențială a numărului execuțiilor din 
Iran, care se apropie mai degrabă de 
crimele de stat extrajudiciare, având în 
vedere lipsa oricărei proceduri judiciare, 
precum și represiunea constantă și 
sistematică a cetățenilor care aspiră la 
mai multă libertate și democrație; regretă 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel și subliniază faptul că, pentru 
a aborda chestiuni legate de drepturile 
omului, ar trebui de asemenea folosite 
contacte reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis;

Or. en

Amendamentul 243
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Georgios Koumoutsakos, Krzysztof 
Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 
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împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; este profund îngrijorat de 
încercările Iranului de a-și urmări 
obiectivul de sporire a influenței politice 
în Afganistan prin manipularea unei serii 
de rezultate politice, economice și 
militare; subliniază faptul că, pentru a 
aborda chestiuni legate de drepturile 
omului, ar trebui de asemenea folosite 
contacte reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis;

împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; subliniază faptul că, pentru a 
aborda chestiuni legate de drepturile 
omului, ar trebui de asemenea folosite 
contacte reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis;

Or. en

Amendamentul 244
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia 
nucleară; sprijină abordarea dublă a 
Consiliului menită să găsească o soluție 
diplomatică; salută Rezoluția 1929(2010) 
al Consiliului de securitate al ONU de 
introducere a unei a patra serii de sancțiuni 
împotriva Iranului pentru programul său 
nuclear și măsurile restrictive suplimentare 
anunțate de UE, SUA, Japonia, Canada și 
Australia; și condamnă vehement retorica 
provocatoare și inflamatoare persistentă a 
Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; este 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului; sprijină 
abordarea dublă a Consiliului menită să 
găsească o soluție diplomatică; salută 
Rezoluția 1929(2010) al Consiliului de 
securitate al ONU de introducere a unei a 
patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 
împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; este profund îngrijorat de 
încercările Iranului de a-și urmări 
obiectivul de sporire a influenței politice în 
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profund îngrijorat de încercările Iranului de 
a-și urmări obiectivul de sporire a 
influenței politice în Afganistan prin
manipularea unei serii de rezultate politice, 
economice și militare; subliniază faptul că, 
pentru a aborda chestiuni legate de 
drepturile omului, ar trebui, de asemenea,
folosite contacte reciproce oficiale între 
delegațiile Parlamentului European și 
Majlis;

Afganistan prin manipularea unei serii de 
rezultate politice, economice și militare; 
subliniază faptul că, pentru a aborda 
chestiuni legate de drepturile omului, ar 
trebui, de asemenea, folosite contacte 
reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis și că 
acestea ar trebui stabilite cu condiția 
acordării accesului liber la prizonierii 
politici și la activiștii din domeniul 
drepturilor omului; îndeamnă regimul 
iranian să se abțină de la orice amestec în 
afacerile interne irakiene;

Or. en

Amendamentul 245
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 
împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; este profund îngrijorat de 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 
împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; este profund îngrijorat de 
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încercările Iranului de a-și urmări 
obiectivul de sporire a influenței politice în 
Afganistan prin manipularea unei serii de 
rezultate politice, economice și militare; 
subliniază faptul că, pentru a aborda 
chestiuni legate de drepturile omului, ar 
trebui de asemenea folosite contacte 
reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis;

încercările Iranului de a-şi urmări 
obiectivul de sporire a influenţei politice în 
Afganistan prin manipularea unei serii de 
rezultate politice, economice şi militare; 
subliniază faptul că, pentru a aborda 
chestiuni legate de drepturile omului, ar 
trebui de asemenea folosite orice contacte 
reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis, iar 
delegaţiile ar trebui să aibă posibilitatea 
de a formula liber o gamă largă de opinii 
politice;

Or. en

Amendamentul 246
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și 
condamnă vehement retorica provocatoare 
și inflamatoare persistentă a Iranului 
împotriva Israelului și regretă, în special, 
amenințările proferate de președintele 
Ahmadinejad împotriva existenței înseși a 
statului Israel; este profund îngrijorat de 
încercările Iranului de a-și urmări 

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de 
a găsi o soluție rapidă, pe calea 
negocierilor, la problema nucleară iraniană, 
care să reinstaureze încrederea la nivel 
internațional în natura exclusiv pașnică a 
programului nuclear al Iranului, respectând 
în același timp dreptul legitim al Iranului 
de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; 
sprijină abordarea dublă a Consiliului 
menită să găsească o soluție diplomatică; 
salută Rezoluția 1929(2010) al Consiliului 
de securitate al ONU de introducere a unei 
a patra serii de sancțiuni împotriva Iranului 
pentru programul său nuclear și măsurile 
restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; 
subliniază că o soluție la problema 
nucleară nu trebuie găsită în detrimentul 
sprijinului acordat de UE societății civile 
iraniene și revendicărilor justificate ale 
acesteia pentru drepturile universale ale 
omului și alegeri cu adevărat 
democratice; condamnă vehement retorica 
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obiectivul de sporire a influenței politice 
în Afganistan prin manipularea unei serii 
de rezultate politice, economice și 
militare; subliniază faptul că, pentru a 
aborda chestiuni legate de drepturile 
omului, ar trebui de asemenea folosite 
contacte reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis;

provocatoare și inflamatoare persistentă a 
Iranului împotriva Israelului și regretă, în 
special, amenințările proferate de 
președintele Ahmadinejad împotriva 
existenței înseși a statului Israel; subliniază 
faptul că, pentru a aborda chestiuni legate 
de drepturile omului și pentru a sprijini 
consolidarea societății civile din Iran, ar 
trebui de asemenea folosite contacte 
reciproce oficiale între delegațiile 
Parlamentului European și Majlis ;

Or. en

Amendamentul 247
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă,
totuși, faptul că progresele înregistrate în 
vederea unei mai bune guvernanțe 
economice și judiciare nu se reflectă în 
dorința de a contracara încălcările grave și 
sistematice continue ale drepturilor omului 
în această țară; subliniază faptul că 
relațiile cu Japonia, țară care 
împărtășește valorile democratice ale UE 
și preocupările sale privind drepturile 
omului, sunt în continuare extrem de 
importante atât sub aspect economic cât și 
în ceea ce privește conlucrarea în cadrul 
forurilor multinaționale, și că atenția 
acordată în prezent Chinei nu trebuie să 
pună în umbră eforturile necesare de 
intensificare a cooperării cu Japonia și de 
eliminare a obstacolelor rămase în calea 
interpătrunderii economice;

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă totuși 
faptul că progresele înregistrate în vederea 
unei mai bune guvernanțe economice și 
judiciare nu se reflectă în dorința de a 
contracara încălcările grave și sistematice 
continue ale drepturilor omului în această 
țară;
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Or. en

Amendamentul 248
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă,
totuși, faptul că progresele înregistrate în 
vederea unei mai bune guvernanțe 
economice și judiciare nu se reflectă în 
dorința de a contracara încălcările grave și 
sistematice continue ale drepturilor omului 
în această țară; subliniază faptul că 
relațiile cu Japonia, țară care 
împărtășește valorile democratice ale UE 
și preocupările sale privind drepturile 
omului, sunt în continuare extrem de 
importante atât sub aspect economic cât și 
în ceea ce privește conlucrarea în cadrul 
forurilor multinaționale, și că atenția 
acordată în prezent Chinei nu trebuie să 
pună în umbră eforturile necesare de 
intensificare a cooperării cu Japonia și de 
eliminare a obstacolelor rămase în calea 
înterpătrunderii economice;

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă totuși 
faptul că progresele înregistrate în vederea 
unei mai bune guvernanțe economice și 
judiciare nu se reflectă în dorința de a 
contracara încălcările grave și sistematice 
continue ale drepturilor omului în această 
țară;

Or. en

Amendamentul 249
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 39



PE452.878v03-00 168/183 AM\859936RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă, 
totuși, faptul că progresele înregistrate în 
vederea unei mai bune guvernanțe 
economice și judiciare nu se reflectă în 
dorința de a contracara încălcările grave 
și sistematice continue ale drepturilor 
omului în această țară; subliniază faptul că 
relațiile cu Japonia, țară care împărtășește 
valorile democratice ale UE și preocupările 
sale privind drepturile omului, sunt în 
continuare extrem de importante atât sub
aspect economic cât și în ceea ce privește 
conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în 
prezent Chinei nu trebuie să pună în umbră 
eforturile necesare de intensificare a 
cooperării cu Japonia și de eliminare a 
obstacolelor rămase în calea 
interpătrunderii economice;

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu 
China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; salută 
progresele înregistrate în vederea unei mai 
bune guvernanțe economice și judiciare;
este profund îngrijorat de încălcările grave 
și sistematice continue ale drepturilor 
omului în această țară și de reprimarea 
identității și culturii naționale ale 
tibetanilor, uigurilor și mongolilor și 
invită VP/ÎR să încheie dialogul privind 
drepturile omului și să se asigure că 
drepturile omului se numără în 
continuare printre prioritățile politice; 
subliniază faptul că relațiile cu Japonia, 
țară care împărtășește valorile democratice 
ale UE și preocupările sale privind 
drepturile omului, sunt în continuare 
extrem de importante atât sub aspect 
economic cât și în ceea ce privește 
conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în 
prezent Chinei nu trebuie să pună în umbră 
eforturile necesare de intensificare a 
cooperării cu Japonia și de eliminare a 
obstacolelor rămase în calea 
interdependenței economice;

Or. en

Amendamentul 250
Nirj Deva

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. își exprimă satisfacția față de 
intensificarea dialogurilor sectoriale cu

39. își exprimă satisfacția față de creșterea 
frecvenței delegațiilor oficiale în China, în 
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China și invită la o acțiune comună 
concertată privind problemele 
controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă, 
totuși, faptul că progresele înregistrate în 
vederea unei mai bune guvernanțe 
economice și judiciare nu se reflectă în 
dorința de a contracara încălcările grave și 
sistematice continue ale drepturilor omului 
în această țară; subliniază faptul că relațiile 
cu Japonia, țară care împărtășește valorile 
democratice ale UE și preocupările sale 
privind drepturile omului, sunt în 
continuare extrem de importante atât sub 
aspect economic cât și în ceea ce privește 
conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în 
prezent Chinei nu trebuie să pună în umbră 
eforturile necesare de intensificare a 
cooperării cu Japonia și de eliminare a 
obstacolelor rămase în calea 
interpătrunderii economice;

număr de 322 anul trecut, și invită la o 
acțiune comună concertată privind 
problemele controversate evidențiate în 
cadrul recentului summit UE-China; 
regretă totuși faptul că progresele 
înregistrate în vederea unei mai bune 
guvernanțe economice și judiciare nu se 
reflectă în dorința de a contracara 
încălcările grave și sistematice continue ale 
drepturilor omului în această țară; 
subliniază faptul că relațiile cu Japonia, 
țară care împărtășește valorile democratice 
ale UE și preocupările sale privind 
drepturile omului, sunt în continuare 
extrem de importante atât sub aspect 
economic cât și în ceea ce privește 
conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în 
prezent Chinei nu trebuie să pună în umbră 
eforturile necesare de intensificare a 
cooperării cu Japonia și de eliminare a 
obstacolelor rămase în calea 
interdependenței economice;

Or. en

Amendamentul 251
Laima Liucija Andrikienė, Andrey Kovatchev, Mario Mauro, Charles Tannock, Fiorello 
Provera, Norica Nicolai, Graham Watson

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. salută măsurile luate de ambele părți 
ale strâmtorii Taiwan, care s-a soldat cu 
semnarea Acordului-cadru de cooperare 
economică și a unui acord privind 
drepturile de proprietate intelectuală în 
iunie 2010; având în vedere că 
dezvoltarea relațiilor economice de cele 
două părți ale strâmtorii este în interesul 
acestora și al UE, sprijină cu tărie 
consolidarea legăturilor economice dintre 
UE și Taiwan și semnarea unui acord de 
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cooperare economică UE-Taiwan; 
reiterează sprijinul său ferm pentru 
participarea semnificată a Taiwan-ului în 
calitate de observator la organizațiile și 
activitățile internaționale relevante, 
precum CCONUSC, OMS și OACI;

Or. en

Amendamentul 252
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. salută decizia UE de a acorda 
cetățenilor taiwanezi exceptarea de la 
obligativitatea vizelor, ceea ce va 
contribui la consolidarea relațiilor 
comerciale și investiționale dintre UE și 
Taiwan, precum și la consolidarea 
contactelor între cetățeni; salută 
apropierea celor două părți ale strâmtorii 
Taiwan, care a dus la semnarea a 15 
acorduri, în special a Acordului-cadru de 
cooperare economică în iunie 2010; 
încurajează consolidarea în continuare a 
relațiilor economice dintre UE și Taiwan 
și semnarea unui acord de cooperare 
economică UE-Taiwan; reiterează 
sprijinul său ferm pentru participarea 
semnificată a Taiwan-ului în calitate de 
observator la organizațiile și activitățile 
internaționale relevante, precum 
CCONUSC, OACI și OMS;

Or. en
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Amendamentul 253
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. subliniază că relațiile cu Japonia, 
țară care împărtășește valorile 
democratice ale UE și preocupările sale 
privind drepturile omului, sunt în 
continuare extrem de importante atât din 
punct de vedere economic, cât și în ceea 
ce privește conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale; subliniază necesitatea 
depunerii în continuare de eforturi pentru
intensificarea cooperării cu Japonia și 
eliminarea obstacolelor rămase în calea 
interdependenței economice;

Or. en

Amendamentul 254
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 39a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. subliniază că relațiile cu Japonia, 
țară care împărtășește valorile 
democratice ale UE și preocupările sale 
privind drepturile omului, sunt în 
continuare extrem de importante atât din 
punct de vedere economic, cât și în ceea 
ce privește conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în 
prezent Chinei nu trebuie să pună în 
umbră eforturile necesare de intensificare 
a cooperării cu Japonia și de eliminare a 
obstacolelor rămase în calea 
interdependenței economice;
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Or. en

Amendamentul 255

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și
în operațiunea Atalanta; constată 
necesitatea unei acțiuni bazate pe 
colaborare în legătură cu guvernanța 
economică mondială și promovarea 
democrației și a drepturilor omului; speră 
că se vor înregistra progrese substanțiale
în ceea ce privește actualele negocieri 
pentru un acord de liber schimb; așteaptă 
ca parteneriatul strategic cu India să se 
deruleze în conformitate cu Planul comun 
de acțiune, astfel încât să dea rezultate 
concrete;

40. salută angajamentul sporit al Indiei la 
nivel multilateral, de exemplu în cadrul 
misiunii ONU de combatere a pirateriei; 
constată necesitatea unei cooperări mai 
strânse în chestiuni legate de dezarmarea 
nucleară, schimbările climatice, 
guvernanța economică mondială și 
promovarea democrației, a drepturilor 
omului și a statului de drept; salută cu 
căldură dezvoltarea extraordinară a 
Indiei din ultimii ani, însă își exprimă 
îngrijorarea pentru faptul că țara deține 
în continuare recordul numărului cel mai 
mare de persoane care trăiesc într-o 
sărăcie absolută din lume și că 
discriminarea extremă din motive de castă 
continuă; subliniază importanța ca 
actualele negocieri pentru un acord de liber 
schimb să nu pună în pericol în niciun fel 
eforturile de reducere a gradului de 
sărăcie în India și în alte regiuni, în 
special prin crearea de medicamente 
generice ieftine; așteaptă ca parteneriatul 
strategic cu India să se deruleze în 
conformitate cu Planul comun de acțiune, 
astfel încât să dea rezultate concrete;

Or. en
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Amendamentul 256
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și în 
operațiunea Atalanta; constată necesitatea 
unei acțiuni bazate pe colaborare în 
legătură cu guvernanța economică 
mondială și promovarea democrației și a 
drepturilor omului; speră că se vor 
înregistra progrese substanțiale în ceea ce 
privește actualele negocieri pentru un 
acord de liber schimb; așteaptă ca 
parteneriatul strategic cu India să se 
deruleze în conformitate cu Planul comun 
de acțiune, astfel încât să dea rezultate 
concrete;

40. recunoaște importanța enormă a 
Indiei, în calitate de putere economică 
regională emergentă și de partener 
democratic important al Europei; așteaptă 
cu interes încheierea rapidă și semnarea 
acordului de liber-schimb; salută 
angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și în 
operațiunea Atalanta; constată necesitatea 
unei mai bune colaborări în chestiuni 
legate de guvernanța economică mondială 
și promovarea democrației și a drepturilor 
omului; așteaptă ca parteneriatul strategic 
cu India să se deruleze în conformitate cu 
Planul comun de acțiune, astfel încât să dea 
rezultate concrete;

Or. en

Amendamentul 257
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și 
în operațiunea Atalanta; constată 
necesitatea unei acțiuni bazate pe 
colaborare în legătură cu guvernanța 
economică mondială și promovarea 
democrației și a drepturilor omului; speră 
că se vor înregistra progrese substanțiale în 
ceea ce privește actualele negocieri pentru 
un acord de liber schimb; așteaptă ca 
parteneriatul strategic cu India să se 

40. salută cooperarea Indiei cu UE, în 
special în Afganistan și în operațiunea 
Atalanta; constată necesitatea unei mai 
bune colaborări în chestiuni legate de
guvernanța economică mondială și 
promovarea democrației și a drepturilor 
omului (în special în ceea ce privește 
soluționarea conflictului din Kashmir) și 
schimbările climatice; speră că se vor 
înregistra progrese substanțiale în ceea ce 
privește actualele negocieri pentru un acord 
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deruleze în conformitate cu Planul comun 
de acțiune, astfel încât să dea rezultate 
concrete;

de liber schimb; așteaptă ca parteneriatul 
strategic cu India să se deruleze în 
conformitate cu Planul comun de acțiune, 
astfel încât să dea rezultate concrete;

Or. en

Amendamentul 258
Andrew Duff, Kristiina Ojuland

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și în 
operațiunea Atalanta; constată necesitatea 
unei acțiuni bazate pe colaborare în 
legătură cu guvernanța economică 
mondială și promovarea democrației și a 
drepturilor omului; speră că se vor 
înregistra progrese substanțiale în ceea ce 
privește actualele negocieri pentru un acord 
de liber schimb; așteaptă ca parteneriatul 
strategic cu India să se deruleze în 
conformitate cu Planul comun de acțiune, 
astfel încât să dea rezultate concrete;

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni 
internaționale, în special în Afganistan și în 
operațiunea Atalanta; constată necesitatea 
unei mai bune colaborări în chestiuni 
legate de guvernanța economică mondială 
și promovarea democrației și a drepturilor 
omului, în special în Kashmir; speră că se 
vor înregistra progrese substanțiale în ceea 
ce privește actualele negocieri pentru un 
acord de liber schimb; așteaptă ca 
parteneriatul strategic cu India să se 
deruleze în conformitate cu Planul comun 
de acțiune, astfel încât să dea rezultate 
concrete;

Or. en

Amendamentul 259
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. își exprimă susținerea și încurajarea 
puternică pentru parteneriatele cu UA și cu 
alte organizații regionale africane în 
abordarea preocupărilor legate de 

41. își exprimă susținerea și încurajarea 
puternică pentru parteneriatele cu UA și cu 
alte organizații regionale africane în 
abordarea preocupărilor legate de 
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stabilitate și securitate pe continentul 
african și în garantarea progreselor în alte 
domenii-cheie, cum ar fi guvernanța 
democratică și drepturile omului, 
schimbările climatice și realizarea ODM; 
consideră că procesul de participare și 
responsabilizare progresivă a UA în 
probleme de securitate și stabilitate pe 
continentul african, în special în ceea ce 
privește misiunile de menținere a păcii, 
presupune consolidarea instituțiilor și a 
procesului de luare a deciziilor în cadrul 
UA, și că UE ar trebui să sprijine UA în 
această privință;

stabilitate și securitate pe continentul 
african și în garantarea progreselor în alte 
domenii-cheie, cum ar fi guvernanța 
democratică și drepturile omului, 
schimbările climatice și realizarea ODM; 
consideră că procesul de participare și 
responsabilizare progresivă a UA în 
probleme de securitate și stabilitate pe 
continentul african, în special în ceea ce 
privește misiunile de menținere a păcii, 
presupune consolidarea instituțiilor și a 
procesului de luare a deciziilor în cadrul 
UA, și că UE ar trebui să sprijine UA în 
această privință; îndeamnă VP/ÎR și 
statele membre să pună în aplicare în mod 
corespunzător clauza privind drepturile 
omului în cadrul Acordului de la 
Cotonou, care guvernează relațiile dintre 
UE și țările ACP; invită UE să îndemne 
Eritreea și Etiopia să își soluționeze 
conflictul frontalier;

Or. en

Amendamentul 260
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. își exprimă sprijinul pentru decizia de 
a concepe o abordare europeană 
complexă a regiunii Cornului Africii, 
corelând politica de securitate cu 
dezvoltarea, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului, aspectele legate de 
egalitatea de gen și dreptul umanitar 
internațional, canalizând astfel toate 
instrumentele UE în vederea găsirii unor 
soluții pe termen lung;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 261
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. își exprimă sprijinul pentru decizia de a 
concepe o abordare europeană complexă a 
regiunii Cornului Africii, corelând politica
de securitate cu dezvoltarea, statul de 
drept, respectarea drepturilor omului, 
aspectele legate de egalitatea de gen și 
dreptul umanitar internațional, canalizând 
astfel toate instrumentele UE în vederea 
găsirii unor soluții pe termen lung;

42. își exprimă sprijinul pentru decizia de a 
concepe o abordare europeană complexă a 
regiunii Cornului Africii, contribuind la
reconstrucția instituțiilor de stat în 
Somalia, corelând securitatea persoanelor
cu dezvoltarea, statul de drept, respectarea 
drepturilor omului și drepturile femeilor, 
canalizând astfel toate instrumentele UE în 
vederea găsirii unor soluții pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 262
Willy Meyer, Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 42a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. ia act de faptul că, de la lansarea 
operațiunii Atalanta a EUNAVFOR, 
atacurile s-au înmulțit, au devenit mai 
violente și s-au extins către sud;  solicită, 
prin urmare, Consiliului și Comisiei să își 
revizuiască strategia și să se concentreze 
asupra cauzelor reale, care sunt sărăcia 
extremă, pescuitul ilegal și deversarea de 
substanțe toxice de către țările 
industrializate și destabilizarea Somaliei 
și a regiunii de către părți terțe;

Or. en
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Amendamentul 263
György Schöpflin

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. salută disponibilitatea UE de a sprijini 
implementarea pașnică a Acordului global 
de pace în Sudan și de a depune eforturi în 
direcția stabilității regionale pe termen 
lung; subliniază, în același timp, 
necesitatea reînnoirii eforturilor de 
combatere a insecurității și de a se ajunge 
la un acord de pace durabil pentru Darfur;

43. salută disponibilitatea UE de a sprijini 
implementarea pașnică a Acordului global 
de pace în Sudan și de a depune eforturi în 
direcția stabilității regionale pe termen 
lung; subliniază, în același timp, 
necesitatea reînnoirii eforturilor de 
combatere a insecurității și de a se ajunge 
la un acord de pace durabil pentru Darfur;
consideră că viitoarea independență a 
Sudanului de Sud are implicații pentru 
stabilitatea statelor divizate din punct de 
vedere cultural și reprezintă provocări 
pentru care VP/ÎR are trebui să fie 
pregătit;

Or. en

Amendamentul 264
María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. salută disponibilitatea UE de a sprijini 
implementarea pașnică a Acordului global 
de pace în Sudan și de a depune eforturi în 
direcția stabilității regionale pe termen 
lung; subliniază, în același timp, 
necesitatea reînnoirii eforturilor de 
combatere a insecurității și de a se ajunge 
la un acord de pace durabil pentru Darfur;

43. salută disponibilitatea UE de a sprijini 
implementarea pașnică a Acordului global 
de pace în Sudan și de a depune eforturi în 
direcția stabilității regionale pe termen 
lung; subliniază, în același timp, 
necesitatea reînnoirii eforturilor de 
combatere a insecurității și de a se ajunge 
la un acord de pace durabil pentru Darfur;
felicită poporul sudanez pentru buna 
desfășurare a referendumului din 
Sudanul de Sud, așa cum a confirmat 
misiunea UE de observare a alegerilor; 
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invită UE să sprijine în continuare 
eforturile depuse de către părți pentru a 
progresa în chestiunile pendinte din 
cadrul acordului global de pace, acordând 
o atenție deosebită situației refugiaților și 
celei a persoanelor returnate, precum și 
să examineze măsurile necesare pentru 
garantarea durabilității relației nord-sud 
după referendum;

Or. es

Amendamentul 265
Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Georgios 
Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că UE ar trebui să adopte o 
abordare cuprinzătoare a preocupărilor de 
securitate și stabilitate în regiunea Sahel, 
prin întrebuințarea tuturor instrumentelor 
relevante ale UE pentru a eradica sărăcia, a 
garanta dezvoltarea durabilă, a aborda 
problema schimbărilor climatice din 
regiune, a gestiona fluxurile de migrație 
sud-sud și sud-nord și a garanta democrația 
și consolidarea instituțiilor; consideră că ar 
trebui pus în derulare, de asemenea, un 
proces de construire a consensului în 
rândul țărilor din regiune, în cooperare și 
cu participarea progresivă a UA;

45. consideră că UE ar trebui să adopte o 
abordare cuprinzătoare a preocupărilor de 
securitate și stabilitate în regiunea Sahel; 
insistă asupra faptului că terorismul și 
crima organizată transnațională (droguri, 
arme, țigarete, trafic de ființe umane) 
reprezintă amenințări serioase nu doar 
pentru țările din regiune, ci și pentru 
Europa, în mod direct; consideră că este 
necesar ca UE să ajute țările din regiune 
să dezvolte politici și instrumente de 
combatere a acestor amenințări crescânde 
la adresa securității, prin întrebuințarea 
tuturor instrumentelor relevante ale UE 
pentru a eradica sărăcia, a garanta 
dezvoltarea durabilă, a aborda problema 
schimbărilor climatice din regiune, a 
gestiona fluxurile de migrație sud-sud și 
sud-nord și a garanta democrația și 
consolidarea instituțiilor (în special pentru 
sectorul securității); consideră că ar trebui 
pus în derulare, de asemenea, un proces de 
construire a consensului în rândul țărilor 
din regiune, în cooperare și cu participarea 
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progresivă a UA;

Or. en

Amendamentul 266
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că UE ar trebui să adopte o 
abordare cuprinzătoare a preocupărilor de 
securitate și stabilitate în regiunea Sahel, 
prin întrebuințarea tuturor instrumentelor 
relevante ale UE pentru a eradica sărăcia, a 
garanta dezvoltarea durabilă, a aborda 
problema schimbărilor climatice din 
regiune, a gestiona fluxurile de migrație 
sud-sud și sud-nord și a garanta democrația 
și consolidarea instituțiilor; consideră că ar 
trebui pus în derulare, de asemenea, un
proces de construire a consensului în 
rândul țărilor din regiune, în cooperare și 
cu participarea progresivă a UA;

45. consideră că UE ar trebui să adopte o 
abordare cuprinzătoare a preocupărilor de 
securitate și stabilitate în regiunea Sahel, 
prin întrebuințarea tuturor instrumentelor 
relevante ale UE pentru a soluționa 
conflictele persistente, cum ar fi cel din 
Sahara Occidentală, și pentru a promova 
reformele democratice în toate țările din 
regiune, pentru a eradica sărăcia, a garanta 
dezvoltarea durabilă, a aborda problema 
schimbărilor climatice din regiune, a 
gestiona fluxurile de migrație sud-sud și 
sud-nord și a garanta democrația și 
consolidarea instituțiilor; consideră că ar 
trebui pus în derulare, de asemenea, un 
proces de construire a consensului în 
rândul țărilor din regiune, în cooperare și 
cu participarea progresivă a UA;

Or. en

Amendamentul 267
Andrew Duff, Annemie Neyts-Uyttebroeck

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că UE ar trebui să adopte o 
abordare cuprinzătoare a preocupărilor de 
securitate și stabilitate în regiunea Sahel, 

45. invită UE, ținând seama de
degradarea situației securității și de 
intensificarea activităților teroriste, să 
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prin întrebuințarea tuturor instrumentelor 
relevante ale UE pentru a eradica sărăcia, a 
garanta dezvoltarea durabilă, a aborda 
problema schimbărilor climatice din 
regiune, a gestiona fluxurile de migrație 
sud-sud și sud-nord și a garanta democrația 
și consolidarea instituțiilor; consideră că ar 
trebui pus în derulare, de asemenea, un 
proces de construire a consensului în 
rândul țărilor din regiune, în cooperare și 
cu participarea progresivă a UA;

adopte o abordare cuprinzătoare a 
preocupărilor de securitate și stabilitate în 
regiunea Sahel, prin întrebuințarea tuturor 
instrumentelor relevante ale UE pentru a 
eradica sărăcia, a garanta dezvoltarea 
durabilă, a aborda problema schimbărilor 
climatice din regiune, a gestiona fluxurile 
de migrație sud-sud și sud-nord și a garanta 
democrația și consolidarea instituțiilor; 
consideră că ar trebui pus în derulare, de 
asemenea, un proces de construire a 
consensului în rândul țărilor din regiune, în 
cooperare și cu participarea progresivă a 
UA;

Or. en

Amendamentul 268
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 45a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. salută decizia Consiliului de 
reînnoire a măsurilor restrictive împotriva 
anumitor politicieni, oficiali și 
întreprinderi care mențin regimul 
Mugabe din Zimbabwe la putere; regretă 
că nu au avut loc încă suficiente 
schimbări democratice și invită, în 
special, țările SADC să ajute Zimbabwe să 
facă progrese rapide pentru organizarea 
unor alegeri libere și echitabile, la care să 
participe observatori internaționali, și în 
vederea unei treceri rapide la o schimbare 
lină a regimului de la putere;

Or. en
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Amendamentul 269
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 45a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. ținând seama de aceste aspecte, își 
exprimă îngrijorarea față de închiderea 
misiunii PSAC în Guineea-Bissau în 
septembrie 2010; îndeamnă Consiliul și 
VP/ÎR să examineze alte modalități de 
combatere a crimei organizate în 
Guineea-Bissau, pentru a împiedica 
această țară să devină un nou „narco-
stat”;

Or. en

Amendamentul 270

Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. salută încheierea negocierilor pentru 
Acordul de asociere cu America Centrală și 
pentru Acordul comercial multipartit cu 
Peru și Columbia; subliniază, totuși, că UE 
ar trebui să acorde în continuare prioritate 
proceselor de integrare regională din 
America Latină; constată cu satisfacție că
negocierile pentru Acordul de asociere cu 
Mercosur au fost reluate și solicită 
încheierea rapidă a acestora;

46. invită Comisia să abordeze rapid 
problemele nesoluționate, cum ar fi 
integrarea regională precară, cazurile de 
încălcare a drepturilor omului și 
dezechilibrele economice și sociale tot mai 
mari înregistrate după încheierea 
negocierilor pentru Acordul de asociere cu 
America Centrală și regretă abandonarea 
unui acord de asociere cu cele patru țări 
ale Comunității Andine în favoarea 
Acordului comercial multipartit cu Peru și 
Columbia; subliniază totuși că UE ar trebui 
să acorde în continuare prioritate 
proceselor de integrare regională din 
America Latină; solicită acordarea unui 
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nou mandat Comisiei înainte de 
relansarea negocierilor pentru Acordul de 
asociere cu Mercosur, după o veritabilă 
consultare a PE;

Or. en

Amendamentul 271
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. salută încheierea negocierilor pentru 
Acordul de asociere cu America Centrală și 
pentru Acordul comercial multipartit cu 
Peru și Columbia; subliniază, totuși, că UE 
ar trebui să acorde în continuare prioritate 
proceselor de integrare regională din 
America Latină; constată cu satisfacție că 
negocierile pentru Acordul de asociere cu 
Mercosur au fost reluate și solicită 
încheierea rapidă a acestora;

46. ia act de încheierea negocierilor pentru 
Acordul de asociere cu America Centrală, 
dar regretă semnarea Acordului comercial 
multipartit cu Peru și Columbia în locul 
Acordului regional de asociere cu 
Comunitatea Andină; subliniază totuși că 
UE ar trebui să acorde în continuare 
prioritate proceselor de integrare regională 
din America Latină; subliniază că PE ar 
trebui consultat cu privire la negocierile 
pentru Acordul de asociere cu Mercosur;

Or. en

Amendamentul 272
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. salută încheierea negocierilor pentru 
Acordul de asociere cu America Centrală și 
pentru Acordul comercial multipartit cu 
Peru și Columbia; subliniază, totuși, că UE 
ar trebui să acorde în continuare prioritate 
proceselor de integrare regională din 
America Latină; constată cu satisfacție că 

46. salută încheierea negocierilor pentru 
Acordul de asociere cu America Centrală și 
pentru Acordul comercial multipartit cu 
Peru și Columbia; îndeamnă autoritățile 
columbiene să garanteze respectarea 
drepturilor sindicaliștilor și ale 
apărătorilor drepturilor omului și să-i 
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negocierile pentru Acordul de asociere cu 
Mercosur au fost reluate și solicită 
încheierea rapidă a acestora;

aducă în fața justiției pe toți cei 
responsabili de crime extrajudiciare, de 
dispariții și de exproprierea ilegală a 
țăranilor; subliniază totuși că UE ar trebui 
să acorde în continuare prioritate 
proceselor de integrare regională din 
America Latină; constată cu satisfacție că 
negocierile pentru Acordul de asociere cu 
Mercosur au fost reluate și solicită 
încheierea rapidă a acestora;

Or. en

Amendamentul 273
Willy Meyer

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. apreciază rezultatele pozitive ale 
summitului UE-America Latină de la 
Madrid și subliniază necesitatea 
monitorizării implementării Planului de 
acțiune de la Madrid; reamintește 
necesitatea adoptării unei Carte Euro-
Latino-Americane pentru pace și securitate
care să includă, pe baza Cartei ONU și a 
dreptului internațional conex, strategii și 
orientări pentru o acțiune politică și de 
securitate comună care să abordeze 
amenințările și provocările comune;

47. ia act de rezultatele pozitive ale 
summitului UE-America Latină de la 
Madrid și subliniază necesitatea 
monitorizării implementării Planului de 
acțiune de la Madrid; reamintește 
necesitatea adoptării unei Carte Euro-
Latino-Americane pentru pace și 
dezvoltare care să includă, pe baza Cartei 
ONU și a dreptului internațional conex, 
strategii și orientări pentru o acțiune 
politică și de dezvoltare comună care să 
abordeze interesele comune;

Or. en


