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Amendamentul 1
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
este condiţionată de existenţa unor 
instituţii democratice, a statului de drept şi 
a libertăţilor fundamentale, precum şi a 
unei societăţi civile puternice;

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
presupune existenţa unor instituţii 
democratice, a statului de drept şi a 
libertăţilor fundamentale, precum şi a unei 
societăţi civile puternice;

Or. en

Amendamentul 2
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
este condiţionată de existenţa unor 
instituţii democratice, a statului de drept şi 
a libertăţilor fundamentale, precum şi a 
unei societăţi civile puternice;

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
este condiţionată de protecţia drepturilor 
omului, de stabilirea şi funcţionarea unor 
instituţii democratice, de existenţa statului 
de drept şi a libertăţilor fundamentale, 
precum şi a unei societăţi civile puternice;

Or. en

Amendamentul 3
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
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este condiţionată de existenţa unor instituţii 
democratice, a statului de drept şi a 
libertăţilor fundamentale, precum şi a unei 
societăţi civile puternice;

este condiţionată de existenţa unor valori şi
instituţii democratice, a statului de drept şi 
a libertăţilor fundamentale, precum şi a 
unei bune guvernanţe şi a unei societăţi 
civile puternice;

Or. en

Amendamentul 4
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
este condiţionată de existenţa unor instituţii 
democratice, a statului de drept şi a 
libertăţilor fundamentale, precum şi a unei 
societăţi civile puternice;

A. întrucât dezvoltarea durabilă a unei ţări 
este condiţionată de existenţa unor instituţii 
democratice, a statului de drept, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, precum şi a unei societăţi 
civile puternice;

Or. en

Amendamentul 5
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât în statele din Asia Centrală 
sunt identificate deficienţe majore în ceea 
ce priveşte democraţia, drepturile omului, 
statul de drept şi libertăţile fundamentale;

Or. en

Amendamentul 6
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere



AM\876126RO.doc 5/94 PE472.027v01-00

RO

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ab. întrucât o cooperare consolidată între 
UE şi Asia Centrală este de importanţă 
strategică reciprocă pentru diversificarea 
şi consolidarea relaţiilor politice, sociale 
şi economice; 

Or. en

Amendamentul 7
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ab. întrucât importanţa încurajării 
bunelor relaţii dintre Uniunea Europeană 
şi cele cinci ţări din Asia Centrală este 
extrem de importantă pentru dezvoltarea 
reciprocă a ambelor părţi;

Or. en

Amendamentul 8
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ac. întrucât Asia Centrală are o 
importanţă majoră pentru Uniunea 
Europeană în termeni de potenţial 
comercial şi securitate energetică şi 
întrucât regiunea a fost afectată de 
recenta criză financiară şi economică 
globală;
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Or. en

Amendamentul 9
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ad. întrucât unele state membre au relaţii 
bilaterale puternice cu statele din Asia 
Centrală, fiind surse principale de 
investiţii şi comerţ şi întrucât UE are 
nevoie de o abordare concertată şi 
coerentă faţă de regiune pentru a evita 
neînţelegerile, dublarea sarcinilor şi, cel 
mai important, trimiterea unor mesaje 
ambigue;

Or. en

Amendamentul 10
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât rezultatele slabe în materie de 
guvernare şi cooperare regională ale
statelor din Asia Centrală constituie cauze 
importante ale situaţiei politice, sociale şi 
economice precare, precum şi pentru 
realizările limitate în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare;

B. întrucât statele din Asia Centrală au 
făcut primii paşi importanţi dintr-un lung 
proces de democratizare în cadrul căruia 
eforturile continue şi serioase în materie 
de guvernare şi cooperare regională 
constituie condiţii importante pentru 
evoluţia situaţiei politice, sociale şi 
economice, precum şi pentru realizările în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 11
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunere de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât rezultatele slabe în materie de 
guvernare şi cooperare regională ale 
statelor din Asia Centrală constituie cauze 
importante ale situaţiei politice, sociale şi
economice precare, precum şi pentru 
realizările limitate în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare;

B. întrucât statele din Asia Centrală dau 
dovadă de deficienţe continue în materie 
de guvernare şi cooperare regională, care 
le împiedică să îşi realizeze pe deplin 
potenţialul politic, social, economic şi de
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 12
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât rezultatele slabe în materie de 
guvernare şi cooperare regională ale 
statelor din Asia Centrală constituie cauze 
importante ale situaţiei politice, sociale şi 
economice precare, precum şi pentru 
realizările limitate în domeniul cooperării 
pentru dezvoltare;

B. întrucât rezultatele insuficiente în 
materie de guvernare şi cooperare 
regională ale statelor din Asia Centrală 
constituie cauze importante ale situaţiei 
politice, sociale şi economice precare, 
precum şi pentru realizările limitate în 
domeniul cooperării pentru dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 13
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât IMM-urile reprezintă 
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personificarea spiritului antreprenorial şi 
a pieţei libere, şi constituie o forţă 
puternică în instituirea democraţiilor;

Or. en

Amendamentul 14
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât UE şi ţările din Asia Centrală 
împărtăşesc un interes comun în ceea ce 
priveşte diversificarea rutelor de export şi 
în cooperarea în materie de durabilitate 
energetică şi ecologică;

Or. en

Amendamentul 15
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât preocupările legate de 
securitatea şi stabilitatea în regiune tind 
să privilegieze securitatea statului mai 
degrabă decât securitatea populaţiilor 
prin, între altele, respectarea drepturilor 
omului, a mijloacelor de trai, a 
proprietăţii de mediu şi a accesului la 
serviciile publice;

Or. en

Amendamentul 16
Hannes Swoboda



AM\876126RO.doc 9/94 PE472.027v01-00

RO

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât preocupările legate de 
securitatea şi stabilitatea în regiune ar 
trebui să includă nu doar securitatea 
statului, ci şi securitatea populaţiilor prin, 
între altele, respectarea drepturilor 
omului, a mediului şi a accesului la 
serviciile publice de bază;

Or. en

Amendamentul 17
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Cc. întrucât mai multe state din Asia 
Centrală (Kazahstan, Turkmenistan şi 
Uzbekistan) sunt bogate în resurse 
naturale, precum gaze, petrol, minereuri 
şi, prin urmare, au un bun potenţial de 
dezvoltare socială şi economică; întrucât 
toate aceste state se confruntă cu riscul de 
a deveni state rentiere; 

Or. en

Amendamentul 18
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cd. întrucât evenimentele din 2010 din 
Kârgâzstan demonstrează că privarea de 
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drepturile şi oportunităţile de bază, prin 
concentrarea puterii, corupţie şi absenţa 
democraţiei şi a statului de drept, poate 
conduce de la situaţii de aparentă 
stabilitate la situaţii de insecuritate;

Or. en

Amendamentul 19
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1. subliniază puternicul interes politic şi 
economic al UE faţă de consolidarea 
relaţiilor cu ţările din Asia Centrală în 
toate domeniile de cooperare, precum 
stabilitatea, securitatea şi dezvoltarea 
durabilă a regiunii, legăturile în materie 
de energie şi transporturi, provocările şi 
ameninţările comune, inclusiv 
managementul frontierelor şi combaterea 
traficului de droguri, consolidarea 
dialogului privind drepturile omului şi 
statul de drept, relaţiile comerciale şi 
economice; 

Or. en

Amendamentul 20
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1. subliniază importanţa sporirii 
cooperării şi colaborării bilaterale şi 
multilaterale dintre UE şi ţările din 
regiune privind chestiuni esenţiale, cum 
ar fi lupta împotriva terorismului, traficul 
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de droguri şi de fiinţe umane, mişcările 
migratorii, atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul regiunii;

Or. it

Amendamentul 21
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul -1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-1a. subliniază importanţa dovedirii de 
către UE a unei voinţe şi a unui 
angajament clar de a întreţine relaţii bune 
cu statele din Asia Centrală, în baza unor 
valori comune precum democraţia, 
respectul faţă de drepturile omului şi 
statul de drept; 

Or. en

Amendamentul 22
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. consideră că amploarea şi natura 
angajamentului UE trebuie să fie 
diferenţiate şi condiţionate de realizările 
concrete din domeniile drepturilor omului, 
bunei guvernanţe, dezvoltării durabile, 
statului de drept şi al lupte împotriva 
corupţiei, pe direcţii similare principiilor 
Politicii de vecinătate a UE;

1. consideră că UE trebuie să menţină un 
angajament puternic în Asia Centrală, 
adaptându-şi strategiile la realizările 
statelor din regiune în domeniile 
drepturilor omului, bunei guvernanţe, 
dezvoltării durabile, statului de drept şi al 
luptei împotriva corupţiei, oferindu-şi 
asistenţa acolo unde este necesar pentru a 
contribui la stimularea acestor realizări, 
pe direcţii similare principiilor Politicii de 
vecinătate a UE;

Or. en
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Amendamentul 23
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. consideră că amploarea şi natura 
angajamentului UE trebuie să fie 
diferenţiate şi condiţionate de realizările 
concrete din domeniile drepturilor omului, 
bunei guvernanţe, dezvoltării durabile, 
statului de drept şi al lupte împotriva 
corupţiei, pe direcţii similare principiilor 
Politicii de vecinătate a UE;

1. consideră că amploarea şi natura 
angajamentului UE trebuie să fie 
diferenţiate şi condiţionate de realizările 
concrete din domeniile democratizării, 
drepturilor omului, bunei guvernanţe, 
dezvoltării socioeconomice durabile, 
statului de drept şi al luptei împotriva 
corupţiei, pe direcţii similare principiilor 
Politicii de vecinătate a UE (adică, „mai 
mult pentru mai mult”);

Or. en

Amendamentul 24
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunere de rezoluţie Amendamentul

1. consideră că amploarea şi natura 
angajamentului UE trebuie să fie 
diferenţiate şi condiţionate de realizările 
concrete din domeniile drepturilor omului, 
bunei guvernanţe, dezvoltării durabile, 
statului de drept şi al lupte împotriva 
corupţiei, pe direcţii similare principiilor 
Politicii de vecinătate a UE;

1. consideră că amploarea şi natura 
angajamentului UE trebuie să fie 
diferenţiate şi condiţionate de realizările 
concrete din domeniile drepturilor omului, 
democratizării, bunei guvernanţe, 
dezvoltării durabile, statului de drept şi al 
luptei împotriva corupţiei, pe direcţii 
similare principiilor Politicii de vecinătate 
a UE;

Or. en

Amendamentul 25
Tunne Kelam
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Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. subliniază nevoia de a explica şi de a 
promova conceptul de securitate şi 
stabilitate al UE în cazul în care acesta 
diferă de al lor; subliniază că UE este 
datoare să se manifeste critic cu privire la 
guvernele care încalcă drepturile 
fundamentale ale cetăţenilor lor în 
numele securităţii naţionale, şi să le 
atragă totodată atenţia acestora asupra 
faptului că astfel de acţiuni conduc 
adesea tocmai la extremism şi 
radicalizare;

Or. en

Amendamentul 26
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; cere
ca dialogul politic să se bazeze pe o 
evaluare a modului în care statele din Asia 
Centrală îşi respectă angajamentele 
asumate în calitate de membre ale OSCE;

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; 
reaminteşte că mandatul acestuia prevede, 
de asemenea, dialogul cu societatea civilă 
locală şi că acesta este necesar pentru o 
vizibilitate sporită a UE; cere ca dialogul 
politic să se bazeze pe o evaluare a 
modului în care statele din Asia Centrală 
îşi respectă angajamentele asumate în 
calitate de membre ale OSCE;

Or. en
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Amendamentul 27
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; cere 
ca dialogul politic să se bazeze pe o 
evaluare a modului în care statele din Asia 
Centrală îşi respectă angajamentele 
asumate în calitate de membre ale OSCE;

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; 
reaminteşte că mandatul acestuia prevede, 
de asemenea, dialogul cu societatea civilă 
locală şi că acesta este necesar pentru o 
vizibilitate sporită a UE; cere ca dialogul 
politic să se bazeze pe o evaluare a 
modului în care statele din Asia Centrală 
îşi respectă angajamentele asumate în 
calitate de membre ale OSCE;

Or. en

Amendamentul 28
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; cere 
ca dialogul politic să se bazeze pe o 
evaluare a modului în care statele din Asia 
Centrală îşi respectă angajamentele 
asumate în calitate de membre ale OSCE;

2. recunoaşte importanţa activităţii 
neîntrerupte la faţa locului a 
Reprezentantului special al UE în ceea ce 
priveşte asigurarea unui dialog politic 
susţinut cu statele din Asia Centrală; 
reaminteşte că mandatul acestuia prevede, 
de asemenea, dialogul cu societatea civilă 
locală şi că acesta este necesar pentru o 
vizibilitate sporită a UE; cere ca dialogul 
politic să se bazeze pe o evaluare a 
modului în care statele din Asia Centrală 
îşi respectă angajamentele asumate în 
calitate de membre ale OSCE;

Or. en
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Amendamentul 29
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2a. consideră că revizuirea Strategiei 
pentru Asia Centrală trebuie să ţină 
seama de necesitatea sprijinirii 
obiectivelor acesteia prin resurse 
financiare suficiente şi să stabilească 
modele adecvate de distribuţie care să 
reflecte realităţile din fiecare ţară din 
regiune; consideră că, având în vedere 
constrângerile financiare, ar trebui să se 
pună accentul pe acele programe pe 
termen mediu şi lung care pot avea cel 
mai mare impact asupra dezvoltării 
regiunii, în special cele care vizează 
tinerii şi educaţia, asistenţa tehnică în 
materie de dezvoltare economică şi 
promovarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi securitatea apelor şi 
combaterea traficului de droguri; 

Or. en

Amendamentul 30
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută existenţa unui dialog regulat pe 
tema drepturilor omului cu toate cele cinci 
ţări, chiar dacă progresele realizate la faţa 
locului au fost, în general, modeste, iar în 
unele cazuri s-au putut observa unele 
regrese; consideră că existenţa 
dialogurilor pe tema drepturilor omului 
nu trebuie folosită drept scuză pentru 

3. salută existenţa unui dialog regulat şi 
sincer pe tema drepturilor omului cu toate 
cele cinci ţări, ca o bază pentru implicarea
în alte acţiuni; solicită implicarea 
sistematică a ONG-urilor şi a actorilor 
aparţinând societăţii civile în pregătirea 
acestor dialoguri şi în eforturile depuse 
pentru ca aceste dialoguri să devină 
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excluderea chestiunilor legate de 
drepturile omului ce apar în alte domenii 
de cooperare sau pentru neimplicarea în 
alte acţiuni; solicită implicarea sistematică 
a ONG-urilor şi a actorilor aparţinând 
societăţii civile în pregătirea acestor 
dialoguri şi în eforturile depuse pentru ca 
aceste dialoguri să devină publice, astfel 
încât ele să poată fi evaluate, împreună cu 
angajarea părţilor;

publice, astfel încât ele să poată fi evaluate, 
împreună cu angajarea părţilor;

Or. en

Amendamentul 31
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. salută existenţa unui dialog regulat pe 
tema drepturilor omului cu toate cele cinci 
ţări, chiar dacă progresele realizate la faţa 
locului au fost, în general, modeste, iar în 
unele cazuri s-au putut observa unele 
regrese; consideră că existenţa dialogurilor 
pe tema drepturilor omului nu trebuie 
folosită drept scuză pentru excluderea 
chestiunilor legate de drepturile omului ce 
apar în alte domenii de cooperare sau 
pentru neimplicarea în alte acţiuni; solicită 
implicarea sistematică a ONG-urilor şi a
actorilor aparţinând societăţii civile în 
pregătirea acestor dialoguri şi în eforturile 
depuse pentru ca aceste dialoguri să devină 
publice, astfel încât ele să poată fi evaluate, 
împreună cu angajarea părţilor;

3. salută existenţa unui dialog regulat pe 
tema drepturilor omului cu toate cele cinci 
ţări, chiar dacă progresele realizate la faţa 
locului au fost, în general, modeste, iar în 
unele cazuri s-au putut observa unele 
regrese; consideră că existenţa dialogurilor 
pe tema drepturilor omului nu trebuie 
folosită drept scuză pentru excluderea 
chestiunilor legate de drepturile omului ce 
apar în alte domenii de cooperare sau 
pentru neimplicarea în alte acţiuni; solicită 
implicarea actorilor aparţinând societăţii 
civile în pregătirea acestor dialoguri şi în 
eforturile depuse pentru ca aceste dialoguri 
să devină publice, astfel încât ele să poată 
fi evaluate, împreună cu angajarea părţilor;

Or. de

Amendamentul 32
Tunne Kelam
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Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunere de rezoluţie Amendamentul

3. salută existenţa unui dialog regulat pe 
tema drepturilor omului cu toate cele cinci 
ţări, chiar dacă progresele realizate la faţa 
locului au fost, în general, modeste, iar în 
unele cazuri s-au putut observa unele 
regrese; consideră că existenţa dialogurilor 
pe tema drepturilor omului nu trebuie 
folosită drept scuză pentru excluderea 
chestiunilor legate de drepturile omului ce 
apar în alte domenii de cooperare sau 
pentru neimplicarea în alte acţiuni; solicită 
implicarea sistematică a ONG-urilor şi a 
actorilor aparţinând societăţii civile în 
pregătirea acestor dialoguri şi în eforturile 
depuse pentru ca aceste dialoguri să devină 
publice, astfel încât ele să poată fi evaluate, 
împreună cu angajarea părţilor;

3. subliniază nevoia permanentă a unui
dialog regulat pe tema drepturilor omului 
cu toate cele cinci ţări, regretă că 
progresele realizate la faţa locului au fost, 
în general, modeste, iar în unele cazuri s-au 
putut observa unele regrese; consideră că 
existenţa dialogurilor pe tema drepturilor 
omului nu trebuie folosită drept scuză 
pentru excluderea chestiunilor legate de 
drepturile omului ce apar în alte domenii 
de cooperare sau pentru neimplicarea în 
alte acţiuni; solicită implicarea sistematică 
a ONG-urilor şi a actorilor aparţinând 
societăţii civile în pregătirea acestor 
dialoguri şi în eforturile depuse pentru ca 
aceste dialoguri să devină publice, astfel 
încât ele să poată fi evaluate, împreună cu 
angajarea părţilor;

Or. en

Amendamentul 33
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

3a. consideră că resursele limitate şi 
multiplele nevoi ale regiunii impun UE să 
îşi orienteze şi să îşi ierarhizeze riguros 
asistenţa, luând, de asemenea, în 
considerare efectele corupţiei adânc 
împământenite şi ale insuficientei 
expertize administrative asupra eficacităţii 
ajutorului său; solicită niveluri constante 
ale ajutorului pentru dezvoltare convenit, 
cu o mai mare flexibilitate în ceea ce 
priveşte alocarea acestuia şi pune 
accentul pe ajutorul care trebuie alocat 
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Kârgâzstanului şi Tadjikistanului, ale 
căror nevoi în acest sens sunt cele mai 
mari;

Or. en

Amendamentul 34
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

4. sprijină puternic deschiderea imediată
de către UE a unor delegaţii cu competenţe 
şi atribuţii complete în toate ţările din Asia 
Centrală, ca mijloc de augmentare a 
prezenţei şi vizibilităţii UE în regiune, a 
cooperării pe termen lung şi a angajării în 
toate sectoarele societăţii, precum şi pentru 
a facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 35
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

4. sprijină deschiderea unor delegaţii în 
ţările din Asia Centrală în care UE nu este 
reprezentată, ca mijloc de augmentare a 
prezenţei şi vizibilităţii UE în regiune, a 
cooperării pe termen lung şi a angajării în 
toate sectoarele societăţii, precum şi pentru 
a facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;
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Amendamentul 36
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

4. sprijină continuarea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în ţările importante din punct de 
vedere strategic din Asia Centrală, ca 
mijloc a prezenţei şi vizibilităţii UE în 
regiune, a cooperării pe termen lung, 
precum şi pentru a facilita înaintarea pe 
calea unei mai bune înţelegeri şi a apariţiei 
statului de drept şi a respectării drepturilor 
omului;

Or. de

Amendamentul 37
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc vital de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului; constată cu 
îngrijorare că eşecul de a deschide 
delegaţii contravine obiectivelor strategiei 
şi intereselor UE în regiune;
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Or. en

Amendamentul 38
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunere de rezoluţie Amendamentul

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului;

4. sprijină deschiderea de către UE a unor 
delegaţii cu competenţe şi atribuţii 
complete în toate ţările din Asia Centrală, 
ca mijloc de augmentare a prezenţei şi 
vizibilităţii UE în regiune, a cooperării pe 
termen lung şi a angajării în toate 
sectoarele societăţii, precum şi pentru a 
facilita înaintarea pe calea unei mai bune 
înţelegeri şi a apariţiei statului de drept şi a 
respectării drepturilor omului; insistă 
asupra angajării unui personal adecvat în 
cadrul acestor misiuni în scopul obţinerii 
unor rezultate maxime şi furnizării unei 
asistenţe eficiente;

Or. en

Amendamentul 39
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. ia act de dificultăţile întâmpinate de UE
în unele ţări din regiune în ceea ce 
priveşte cooperarea cu societatea civilă în 
domeniul drepturilor omului şi al bunei 
guvernanţe; solicită sprijin pentru ONG-
urile cu adevărat independente, pentru a le 
ajuta să joace efectiv un rol în dezvoltarea 
şi consolidarea societăţii civile;
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Amendamentul 40
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. ia act de dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniile drepturilor omului şi 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 41
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta 
să joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. constată cu îngrijorare dificultăţile
întâmpinate de UE în ceea ce priveşte 
cooperarea cu societatea civilă în domeniul
drepturilor omului şi al bunei guvernanţe, 
deplângând hărţuirea neîncetată a ONG-
urilor din regiune; solicită dublarea 
eforturilor direcţionate către ONG-urile 
independente ale societăţii civile; 
consideră că promovarea continuă de 
către UE a programelor destinate ţărilor 
din Asia Centrală constituie un 
instrument transfrontalier important 
pentru stimularea înţelegerii şi cooperării 
dintre statele din regiune;
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Amendamentul 42
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin din partea delegaţiilor şi 
ambasadelor UE pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 43
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin din partea delegaţiilor şi 
ambasadelor UE pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

Or. en
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Amendamentul 44
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunere de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită o mai mare transparenţă în ceea 
ce priveşte alocarea de fonduri UE 
destinate cooperării pentru dezvoltare şi 
beneficiarii acestora şi o cât mai largă 
includere a partenerilor 
neguvernamentali cu adevărat 
independenţi în punerea în aplicare a 
programelor UE, pentru a îi ajuta să joace 
efectiv un rol în dezvoltarea şi consolidarea 
societăţii civile;

Or. en

Amendamentul 45
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile;

5. deploră dificultăţile întâmpinate de UE 
în ceea ce priveşte cooperarea cu societatea 
civilă în domeniul drepturilor omului şi al 
bunei guvernanţe în contextul hărţuirii 
neîncetate a ONG-urilor din regiune; 
solicită sprijin pentru ONG-urile cu 
adevărat independente, pentru a le ajuta să 
joace efectiv un rol în dezvoltarea şi 
consolidarea societăţii civile; regretă în 
special faptul că dialogul cu societatea 
civilă în Turkmenistan s-a dovedit a fi 
imposibil;
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Amendamentul 46
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază importanţa funcţionării 
libere a partidelor politice din regiune şi 
îndeamnă guvernele tuturor ţărilor din 
Asia Centrală să garanteze libertatea 
politică;

Or. en

Amendamentul 47
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5b. subliniază că includerea structurală a 
Afganistanului în cadrul cooperării 
sectoriale, în special în ceea ce priveşte 
securitatea/managementul frontierelor, 
securitatea umană şi gestionarea apelor, 
este esenţială pentru garantarea 
stabilităţii şi securităţii în regiune;

Or. en

Amendamentul 48
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 5c (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5c. constată că activitatea UE în materie 
de educaţie şi drepturile omului ar trebui 
suplimentată prin acţiuni şi programe 
centrate pe tineri, care constituie cea mai 
vulnerabilă componentă a acestor 
societăţi; în această privinţă, solicită un 
sprijin mai mare din partea UE pentru 
iniţiativele din regiune referitoare la tineri 
şi, în special, pentru acele acţiuni 
relevante care pot reduce radicalizarea 
crescândă şi promova toleranţa în rândul 
tinerilor din aceste ţări;

Or. en

Amendamentul 49
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale UE - Asia Centrală şi cere 
instituirea unui forum parlamentar UE-
Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi de 
aduce contribuţii în cadrul convorbirilor la 
nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

Or. de

Amendamentul 50
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
invită la reflecţie asupra unei eventuale 
viitoare instituiri a unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

Or. it

Amendamentul 51
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia
Centrală; în această privinţă consideră că 
acordurile de parteneriat şi cooperare 
constituie o bază pentru un schimb 
parlamentar mai intens, care să genereze 
înţelegere şi respect reciproc; prin 
urmare, susţine APC-urile cu toate cele 
cinci ţări din Asia Centrală;

Or. en
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Amendamentul 52
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală;

6. aprobă desfăşurarea unor summit-uri 
regionale regulate UE - Asia Centrală şi 
cere instituirea unui forum parlamentar 
UE- Asia Centrală, ca mijloc de a evalua şi 
de aduce contribuţii în cadrul convorbirilor 
la nivel înalt; subliniază importanţa 
cooperării parlamentare bilaterale regulate 
în cadrul Comisiilor de cooperare 
parlamentară existente şi al întâlnirilor 
interparlamentare cu ţările din Asia 
Centrală; subliniază importanţa unei 
implicări mai active a Parlamentului 
European în monitorizarea negocierilor 
de acorduri de parteneriat cu ţările din 
Asia Centrală şi punerea în aplicare a 
celor existente;

Or. en

Amendamentul 53
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. solicită Uniunii Europene să continue 
să susţină reforma din sectorul public în 
ţările din Asia Centrală printr-o asistenţă 
tehnică şi financiară adecvată, cu scopul 
de a crea structuri administrative stabile, 
reformate şi moderne în toate ţările în 
cauză;

Or. en
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Amendamentul 54
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Securitatea umană, buna guvernanţă, 
drepturile omului şi democratizarea

Democratizarea, drepturile omului şi statul 
de drept

Or. en

Amendamentul 55
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu,
îngrijorătoare;

7. salută evoluţiile pozitive care s-au 
produs în regiune (eforturile pentru 
abolirea pedepsei cu moartea, instituirea 
de ombudsmani, unele reforme 
constituţionale şi în domeniul procedurilor 
judiciare etc.), încurajează statele din Asia 
Centrală să continue să îmbunătăţească 
situaţia în ansamblu, în special în
domeniul drepturilor omului şi al statului 
de drept;

Or. en

Amendamentul 56
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 

7. consideră că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
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Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
nesatisfăcătoare;

Or. it

Amendamentul 57
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune, 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 58
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune, 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

Or. en
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Amendamentul 59
Ana Gomes

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului 
şi al statului de drept rămâne, în 
ansamblu, îngrijorătoare;

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive limitate, inclusiv anumite 
modificări ale procedurilor constituţionale 
şi judiciare, care s-au produs în regiune, 
acestea au tins să fie depăşite în 
importanţă de îngrădiri suplimentare ale 
libertăţilor fundamentale, noi arestări şi 
încarcerări ale luptătorilor pentru
drepturile omului, activişti ai societăţii 
civile, jurnalişti şi practicanţi religioşi, 
precum şi alte evoluţii negative;

Or. en

Amendamentul 60
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, eliberarea prizonierilor din 
Turkmenistan, unele reforme 
constituţionale şi în domeniul procedurilor 
judiciare etc.), situaţia din domeniul 
drepturilor omului şi al statului de drept 
rămâne, în ansamblu, îngrijorătoare, în 
ciuda noilor instituţii create şi a 
modificărilor constituţionale sau juridice 
destinate îmbunătăţirii acesteia;

Or. en
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Amendamentul 61
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive care s-au produs în regiune 
(abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

7. regretă că, în pofida unor evoluţii 
pozitive limitate care s-au produs în 
regiune (abolirea pedepsei cu moartea în 
Uzbekistan, unele reforme constituţionale 
şi în domeniul procedurilor judiciare etc.), 
situaţia din domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept rămâne, în ansamblu, 
îngrijorătoare;

Or. en

Amendamentul 62
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să stabilească repere 
pentru progresele realizate de statele din 
regiune în domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a 
proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să ţină cont de progresele 
realizate de statele din regiune în domeniul 
drepturilor omului şi al statului de drept, 
precum şi să evalueze eficacitatea 
măsurilor UE şi a proiectelor de asistenţă 
urmărind acelaşi obiectiv;

Or. it
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Amendamentul 63
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să stabilească repere 
pentru progresele realizate de statele din 
regiune în domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a
proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; solicită, în 
această privinţă, o implicare mai mare a 
Parlamentului European în monitorizarea 
acestor dialoguri; îndeamnă Consiliul şi 
Serviciul European de Acţiune Externă 
(SEAE) să dezvolte repere, în cooperare cu 
Parlamentul European, referitoare la 
progresele realizate de statele din regiune 
în domeniul drepturilor omului, al statului 
de drept, precum şi în ceea ce priveşte 
eficacitatea proiectelor de asistenţă UE 
urmărind acelaşi obiectiv;

Or. en

Amendamentul 64
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să stabilească repere 
pentru progresele realizate de statele din 
regiune în domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a 
proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate, împreună cu 
o implicare mai activă a Parlamentului 
European în monitorizarea acestora; 
îndeamnă Consiliul şi Serviciul European 
de Acţiune Externă (SEAE) să stabilească 
repere pentru progresele realizate de statele 
din regiune în domeniul drepturilor omului 
şi al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a 
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proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 65
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să stabilească repere 
pentru progresele realizate de statele din 
regiune în domeniul drepturilor omului şi 
al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a 
proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

8. solicită intensificarea dialogurilor pe 
tema drepturilor omului, pentru ca acestea 
să devină mai eficace şi orientate în mai 
mare măsură către rezultate; îndeamnă 
Consiliul şi Serviciul European de Acţiune 
Externă (SEAE) să evalueze impactul 
dialogurilor precedente şi să stabilească 
repere pentru progresele realizate de statele 
din regiune în domeniul drepturilor omului 
şi al statului de drept, precum şi în ceea ce 
priveşte eficacitatea măsurilor UE şi a 
proiectelor de asistenţă urmărind acelaşi 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 66
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. este preocupat de practicarea, în 
continuare, a torturii şi a restricţionării 
severe a mijloacelor de informare în masă 
şi a libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să invoce 
public cazul prizonierilor politici, al 
apărătorilor drepturilor omului şi ziariştilor 
aflaţi în închisoare şi cere eliberarea 

9. este preocupat serios de practicarea, în 
continuare, a torturii şi a restricţionării 
severe a mijloacelor de informare în masă 
şi a libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să invoce 
public cazul prizonierilor politici, al 
apărătorilor drepturilor omului şi ziariştilor 
aflaţi în închisoare şi cere eliberarea 
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imediată a acestora; imediată a acestora;

Or. en

Amendamentul 67
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunere dea rezoluţie Amendamentul

9. este preocupat de practicarea, în 
continuare, a torturii şi a restricţionării 
severe a mijloacelor de informare în masă 
şi a libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să invoce 
public cazul prizonierilor politici, al 
apărătorilor drepturilor omului şi ziariştilor 
aflaţi în închisoare şi cere eliberarea 
imediată a acestora;

9. condamnă practicarea, sub orice formă,
a torturii şi a restricţionării severe a 
mijloacelor de informare în masă şi a 
libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să invoce 
public cazul prizonierilor politici, al 
apărătorilor drepturilor omului şi ziariştilor 
aflaţi în închisoare şi cere eliberarea 
imediată a acestora;

Or. en

Amendamentul 68
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. este preocupat de practicarea, în 
continuare, a torturii şi a restricţionării 
severe a mijloacelor de informare în masă 
şi a libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să invoce 
public cazul prizonierilor politici, al 
apărătorilor drepturilor omului şi 
ziariştilor aflaţi în închisoare şi cere 
eliberarea imediată a acestora;

9. este preocupat de practicarea, în 
continuare, a torturii şi a restricţionării 
severe a mijloacelor de informare în masă 
şi a libertăţii de exprimare, întrunire şi 
asociere; îndeamnă UE şi ÎR/VP să 
monitorizeze respectarea drepturilor 
omului, intervenind acolo unde se 
înregistrează asemenea încălcări;

Or. it
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Amendamentul 69
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. subliniază că educaţia constituie 
fundamentul pentru o dezvoltare 
democratică a societăţii; prin urmare, 
solicită o intensificare a Iniţiativei privind 
educaţia, şi anume a schimbului 
academic la nivel internaţional atât de 
studenţi, precum şi de profesori;

Or. en

Amendamentul 70
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 9b (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

9b. subliniază preocuparea sa permanentă 
privind situaţia muncii copiilor, o practică 
utilizată în continuare excesiv sub diferite 
moduri şi în diferite grade în aproape 
toate ţările din Asia Centrală; îndeamnă 
aceste ţări să îşi pună în practică 
angajamentele internaţionale, în special 
cele asumate în temeiul Convenţiei ONU 
privind drepturile copilului, al Convenţiei 
OIM privind vârsta minimă şi al 
Convenţiei OIM privind cele mai grave 
forme ale muncii copilului; 

Or. en

Amendamentul 71
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de rezoluţie
Punctul 9c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9c. apreciază profund eforturile 
fundaţiilor politice care oferă o cooperare 
reală în procesul de democratizare 
printr-o prezenţă îndelungată la faţa 
locului;

Or. en

Amendamentul 72
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; se 
aşteaptă ca proiectul având ca obiect 
Platforma statului de drept să includă 
obiective clare şi o evaluare transparentă a 
modului în care este implementat şi a 
rezultatelor sale, evitându-se totodată orice 
consolidare a componentelor represive ale 
forţelor de securitate;

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă a cooperării cu statele 
din Asia Centrală şi aprobă interacţiunea 
exemplară dintre UE şi statele sale membre 
în ceea ce priveşte implementarea 
proiectelor de asistenţă şi a investiţiilor 
care trebuie îmbinate cu ţintele energetice 
şi de securitate ale UE; se aşteaptă ca 
proiectul având ca obiect Platforma statului 
de drept să includă obiective clare şi o 
evaluare transparentă a modului în care 
este implementat şi a rezultatelor sale,
evitându-se totodată orice consolidare a 
componentelor represive ale forţelor de 
securitate;

Or. de

Amendamentul 73
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; se 
aşteaptă ca proiectul având ca obiect 
Platforma statului de drept să includă 
obiective clare şi o evaluare transparentă a 
modului în care este implementat şi a 
rezultatelor sale, evitându-se totodată orice 
consolidare a componentelor represive ale 
forţelor de securitate;

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; 
constată că nivelul de interacţiune dintre 
proiecte şi societatea civilă locală a fost 
scăzut şi că un nivel mai ridicat de 
interacţiune cu societatea civilă, 
parlamentari, îmbunătăţirea accesului la 
informaţii referitoare la iniţiativă de către 
membrii societăţii civile ar spori 
vizibilitatea, transparenţa şi 
responsabilitatea activităţilor acesteia, pe 
linia obiectivelor mai largi ale UE de 
îmbunătăţire a Strategiei pentru Asia 
Centrală, schiţată în Raportul de 
activitate comun; se aşteaptă ca proiectul 
având ca obiect Platforma statului de drept 
să includă obiective clare şi o evaluare 
transparentă a modului în care este 
implementat şi a rezultatelor sale, 
evitându-se totodată orice consolidare a 
componentelor represive ale forţelor de 
securitate; subliniază că punerea în 
aplicare prin eforturi reale şi asidue a 
iniţiativei trebuie să reprezinte unul din 
criteriile-cheie de alocare de ajutor şi de 
sprijin bugetar;

Or. en

Amendamentul 74
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
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statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; se 
aşteaptă ca proiectul având ca obiect 
Platforma statului de drept să includă 
obiective clare şi o evaluare transparentă a 
modului în care este implementat şi a 
rezultatelor sale, evitându-se totodată orice 
consolidare a componentelor represive ale 
forţelor de securitate;

statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; 
constată că nivelul de interacţiune dintre 
proiect şi societatea civilă locală a fost 
scăzut şi că un nivel mai ridicat de 
interacţiune cu societatea civilă, 
parlamentari, îmbunătăţirea accesului la 
informaţii referitoare la iniţiativă de către 
membrii societăţii civile ar spori 
vizibilitatea, transparenţa şi 
responsabilitatea activităţilor acesteia, pe 
linia obiectivelor mai largi ale UE de 
îmbunătăţire a Strategiei pentru Asia 
Centrală, schiţată în Raportul de 
activitate comun; se aşteaptă ca proiectul 
având ca obiect Platforma statului de drept 
să includă obiective clare şi o evaluare 
transparentă a modului în care este 
implementat şi a rezultatelor sale, 
evitându-se totodată orice consolidare a 
componentelor represive ale forţelor de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 75
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; se 
aşteaptă ca proiectul având ca obiect 
Platforma statului de drept să includă 
obiective clare şi o evaluare transparentă
a modului în care este implementat şi a 
rezultatelor sale, evitându-se totodată orice 

10. consideră că Iniţiativa Statul de drept 
este o componentă-cheie a cooperării cu 
statele din Asia Centrală şi aprobă 
interacţiunea exemplară dintre UE şi statele 
sale membre în ceea ce priveşte 
implementarea proiectelor de asistenţă; se 
aşteaptă ca proiectul având ca obiect 
Platforma statului de drept să includă 
obiective clare, subliniază necesitatea unei 
evaluări transparente a modului în care 
este implementat şi a rezultatelor sale, 
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consolidare a componentelor represive ale 
forţelor de securitate;

evitându-se totodată orice consolidare a 
componentelor represive ale forţelor de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 76
Pino Arlacchi

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. salută actuala punere în aplicare a 
Zonei libere de arme nucleare din Asia 
Centrală de către cele cinci republici ale 
Asiei Centrale; tratatul conţine un 
angajament ferm faţă de dezarmarea 
nucleară din partea ţărilor care anterior 
deţinuseră armament nuclear pe teritoriul 
lor şi ai căror vecini deţin armament 
nuclear; acelaşi tratat reprezintă o 
contribuţie semnificativă la eforturile de 
eliminare a armamentului nuclear pe 
plan mondial şi un exemplu impresionant 
de cooperare pentru neproliferare; 

Or. en

Amendamentul 77
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10b. solicită promovarea dezvoltării de 
programe educaţionale care să favorizeze 
contactele şi schimburile culturale la nivel 
internaţional;

Or. it
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Amendamentul 78
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 10, subtitlul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Integrare economică şi creştere durabilă

Or. en

Amendamentul 79
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 10, subtitlul 2a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Integrare economică şi dezvoltare 
durabilă

Or. en

Amendamentul 80
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 10c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10c. subliniază că progresul democratic 
este interconectat cu cel economic; 
solicită, în această privinţă, îmbunătăţirea 
climatului pentru investiţii străine şi 
întreprinderi private, respectând, în 
acelaşi timp, standardele internaţionale 
sociale, de muncă şi de mediu;

Or. en
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Amendamentul 81
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 10c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10c. subliniază că progresul democratic 
este interconectat cu cel economic; îşi 
reafirmă sprijinul pentru diversificarea 
economică a ţărilor din Asia Centrală, ca 
o modalitate de dezvoltare economică şi 
creştere constantă a PIB-ului; în această 
privinţă, solicită guvernelor ţărilor din 
Asia Centrală să elaboreze, să pună în 
aplicare şi să monitorizeze politici care să 
faciliteze investiţiile străine, să stimuleze 
inovaţia şi să îmbunătăţească climatul 
pentru apariţia întreprinderilor private 
reale, inclusiv microcredite destinate, în 
special, proiectelor femeilor 
independente;

Or. en

Amendamentul 82
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10c. subliniază faptul că, în scopul unei 
dezvoltări economice a ţărilor din Asia 
Centrală, un rol important va trebui să îl 
joace investiţiile şi în special investiţiile 
externe directe; aceste investiţii necesită 
totuşi un cadru de stabilitate politică, 
precum şi un cadru juridic sigur şi stabil, 
care să creeze un climat favorabil 
realizării acestora;

Or. it
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Amendamentul 83
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 10d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10d. salută implicarea femeilor în sfera 
politică, economică, educaţională, socială 
şi culturală în ţările din Asia Centrală; 
solicită guvernelor din regiune să 
promoveze legislaţia şi să pună în aplicare 
legi pentru combaterea violenţei 
domestice, exploatării sexuale, traficului 
de persoane şi a altor forme de abuz şi 
discriminare împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 84
Elisabeth Jeggle, Nadezhda Neynsky, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 10e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10e. subliniază necesitatea ca guvernele 
ţărilor din Asia Centrală să promoveze şi 
să susţină proliferarea IMM-urilor şi 
solicită UE să faciliteze cooperarea dintre 
IMM-urile din UE şi IMM-urile din Asia 
Centrală;

Or. en

Amendamentul 85
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 10f (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10f. sprijină o mai mare integrare în 
cadrul economiei mondiale a ţărilor din 
Asia Centrală, în special prin cooperare 
internaţională cu OMC şi aderare la 
aceasta;

Or. en

Amendamentul 86
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 10g (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10g. subliniază că integrarea economică 
internaţională şi cooperarea economică 
regională reprezintă abordări 
complementare şi, prin urmare, ar trebui 
urmate în mod efectiv în Asia Centrală;

Or. en

Amendamentul 87
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Energia, apa şi mediul Apa şi mediul

Or. en

Amendamentul 88
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere
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Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive;

11. subliniază importanţa diversificării 
surselor de aprovizionare cu energie 
pentru UE şi a pieţelor de export pentru 
Asia Centrală; consideră că este de 
maximă importanţă ca proiectele de 
cooperare în domeniul energiei să includă 
acorduri de livrare pe termen lung, care să 
consacre principiile Iniţiativei privind 
transparenţa industriilor extractive;

Or. en

Amendamentul 89
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive;

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive; subliniază 
importanţa pentru UE de a se institui ca 
achizitor serios de energie, alături de 
China şi Rusia;

Or. de

Amendamentul 90
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 11
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive;

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive; solicită promovarea 
de către UE a EITI şi a altor astfel de 
iniţiative în toate statele din regiune care 
dispun de resurse extractive 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 91
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive;

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive; consideră că acolo 
unde astfel de principii nu sunt puse în 
aplicare, UE ar trebui să sisteze 
activităţile şi investiţiile care ar putea 
exacerba problemele existente în ceea ce 
priveşte statul de drept, guvernanţa şi 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 92
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 11



PE472.027v01-00 46/94 AM\876126RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive;

11. consideră că este de maximă 
importanţă ca proiectele de cooperare în 
domeniul energiei să includă acorduri de 
livrare pe termen lung, care să consacre 
principiile Iniţiativei privind transparenţa 
industriilor extractive; consideră că acolo 
unde astfel de principii nu sunt puse în 
aplicare, cum este cazul 
Turkmenistanului, UE ar trebui să sisteze 
activităţile şi investiţiile care ar putea 
exacerba problemele existente în ceea ce 
priveşte statul de drept, guvernanţa şi 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 93
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 3a (nou)

Propunere de rezoluţie Amendamentul

Comerţ şi energie

Or. en

Amendamentul 94
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază importanţa energiei în 
relaţiile cu ţările din Asia Centrală, ca 
fiind o sursă majoră de venituri pentru 
aceste state, precum şi o potenţială sursă 
de securitate energetică pentru UE; salută 
semnarea memorandumurilor de 
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înţelegere cu Kazahstan şi Turkmenistan, 
precum şi măsurile luate pentru 
dezvoltarea Coridorului sudic, în special 
în forma proiectului Nabucco; solicită 
Serviciului European de Acţiune Externă 
(SEAE) şi Comisiei să continue să 
sprijine proiectele în domeniul energiei, 
precum şi să stimuleze comunicarea în 
vederea realizării unor obiective 
importante, precum conducta trans-
caspică; salută participarea tuturor ţărilor 
din Asia Centrală în cadrul Iniţiativei 
Baku;

Or. en

Amendamentul 95
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. recunoaşte importanţa cooperării în 
domeniul energiei cu Kazahstan şi 
Turkmenistan, întrucât este benefică atât 
pentru statele menţionate, cât şi pentru 
statele membre ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 96
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11b. având în vedere problemele tot mai 
mari de alimentare cu energie electrică în 
Asia Centrală, subliniază oportunităţile 
unei sinergii regionale, inclusiv în 
sectorul promiţător al energiei 
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regenerabile; solicită UE să furnizeze 
sprijin politic şi asistenţă tehnică pentru 
iniţiativele din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 97
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 11c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11c. constată cu îngrijorare efectele 
adverse ale crizei financiare globale în 
Asia Centrală şi nivelurile tot mai ridicate 
de sărăcie; consideră că parcursul către o 
viaţă socială şi politică sănătoasă este 
legat de prosperitate economică şi că UE 
trebuie să abordeze dezvoltarea 
economiilor din Asia Centrală ca fiind o 
parte importantă a strategiei sale în 
regiune; solicită sprijin sporit pentru 
programele de reducere a sărăciei şi 
constată importanţa investiţiilor BEI;

Or. en

Amendamentul 98
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 11d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11d. subliniază dezechilibrul unor 
economii din Asia Centrală, care se 
bazează prea mult pe resursele naturale şi 
consideră că diversificarea reprezintă un 
obiectiv major pe termen mediu şi lung în 
regiune; constată în această zonă 
importanţa programului Central Asia 
Invest şi solicită ca acesta să fie aplicat în 
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toate cele cinci ţări; 

Or. en

Amendamentul 99
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 11e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11e. este de părere că asigurarea 
reinvestirii coerente şi cuprinzătoare a 
veniturilor naţionale provenite din 
resursele naturale este crucială pentru 
dezvoltarea durabilă şi pentru o dezvoltare 
socială şi economică largă;

Or. en

Amendamentul 100
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. opinează că reforma sectorului 
agriculturii este de maximă importanţă, în 
special în ceea ce priveşte diversificarea 
producţiei, reducerea dependenţei de 
cultivarea bumbacului în locul altor culturi 
şi introducerea unor tehnici şi practici 
avansate de administrare şi conservare a 
apei şi de irigare;

12. opinează că reforma sectorului 
agriculturii este de maximă importanţă, în 
special în ceea ce priveşte realizarea 
securităţii alimentare, diversificarea 
producţiei, asigurarea gestionării durabile 
a seminţelor şi reducerea dependenţei de 
cultivarea bumbacului în locul altor culturi; 
subliniază în continuare necesitatea de a 
introduce unele tehnici şi practici avansate 
de administrare şi conservare a apei şi de 
irigare în vederea îndeplinirii acestor 
obiective; solicită guvernelor din Asia 
Centrală să preia conducerea în cadrul 
acestei abordări;

Or. en
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Amendamentul 101
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că, în regiune, aspectele 
legate de apă rămân una dintre principalele 
surse de tensiune şi conflicte potenţiale; 
lansează, în acest sens, un apel către toate 
ţările din regiune să semneze şi să ratifice 
fără alte amânări Convenţiile de la Espoo şi 
Arhus şi să faciliteze implicarea actorilor 
locali în procesul decizional;

13. subliniază că, în regiune, aspectele 
legate de apă rămân una dintre principalele 
surse de tensiune şi conflicte potenţiale şi 
subliniază importanţa unei abordări 
regionale în vederea protejării şi 
administrării adecvate a resurselor de apă 
comune; lansează, în acest sens, un apel 
către toate ţările din regiune să semneze şi 
să ratifice fără alte amânări Convenţiile de 
la Espoo şi Arhus şi să faciliteze implicarea 
actorilor locali în procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 102
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. subliniază că, în regiune, aspectele 
legate de apă rămân una dintre principalele 
surse de tensiune şi conflicte potenţiale; 
lansează, în acest sens, un apel către toate 
ţările din regiune să semneze şi să ratifice 
fără alte amânări Convenţiile de la Espoo şi 
Arhus şi să faciliteze implicarea actorilor 
locali în procesul decizional;

13. subliniază că, în regiune, aspectele 
legate de apă rămân una dintre principalele 
surse de tensiune şi conflicte potenţiale; 
lansează, în acest sens, un apel către ţările 
din regiune care nu au făcut încă acest 
lucru să semneze şi să ratifice fără alte 
amânări Convenţiile de la Espoo şi Arhus 
şi să faciliteze implicarea actorilor locali în 
procesul decizional;

Or. en
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Amendamentul 103
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută angajarea crescândă în regiune a 
băncilor de dezvoltare europene şi, în 
special, extinderea mandatului BEI la Asia 
Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă;

15. ia act de angajarea crescândă în 
regiune a băncilor de dezvoltare europene 
şi, în special, extinderea mandatului BEI la 
Asia Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă;

Or. de

Amendamentul 104
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută angajarea crescândă în regiune a 
băncilor de dezvoltare europene şi, în 
special, extinderea mandatului BEI la Asia 
Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă;

15. salută angajarea crescândă în regiune a 
băncilor de dezvoltare europene şi, în 
special, extinderea mandatului BEI la Asia 
Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă, însă 
subliniază nevoia ca orice eliberare de 
fonduri să fie atent monitorizată şi 
controlată; îndeamnă băncile de 
dezvoltare să respecte principiile stabilite 
de BERD în ceea ce priveşte sistarea 
sprijinului către întreprinderile cu capital 
de stat în ţări unde au loc încălcări 
sistematice ale drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 105
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 15
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută angajarea crescândă în regiune a 
băncilor de dezvoltare europene şi, în 
special, extinderea mandatului BEI la Asia 
Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă;

15. salută angajarea crescândă în regiune a 
băncilor de dezvoltare europene şi, în 
special, extinderea mandatului BEI la Asia 
Centrală, având în particular în atenţie 
aspectele legate de mediu şi de apă;
îndeamnă băncile de dezvoltare să 
respecte principiile stabilite de BERD în 
ceea ce priveşte sistarea sprijinului către 
întreprinderile cu capital de stat în ţări 
unde au loc încălcări sistematice ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 106
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. consideră că priceperea sa în domeniul 
administrării resurselor transnaţionale de 
apă şi implicarea sa actuală în cooperarea 
bilaterală având drept scop planurile de 
management naţional integrat al apei şi 
cooperarea multilaterală în cadrul 
Proiectului regional privind guvernanţa 
apei şi Fondul internaţional pentru Marea 
Aral reprezintă o oportunitate pentru ca UE 
să se profileze ca mediator şi intermediar în 
ceea ce priveşte împărţirea resurselor de 
apă de între statele din amonte şi din aval 
(inclusiv Afganistanul de Nord), un rol pe 
care niciun alt actor internaţional nu 
doreşte sau nu-l poate îndeplini, în pofida 
solicitărilor formulate de ţările în cauză;

16. consideră că priceperea sa în domeniul 
administrării resurselor transnaţionale de 
apă şi implicarea sa actuală în cooperarea 
bilaterală având drept scop planurile de 
management naţional integrat al apei şi 
cooperarea multilaterală în cadrul 
Proiectului regional privind guvernanţa 
apei şi Fondul internaţional pentru Marea 
Aral reprezintă o oportunitate pentru ca UE 
să se profileze, printre altele, ca mediator 
şi intermediar în ceea ce priveşte 
împărţirea resurselor de apă de între statele 
din amonte şi din aval (inclusiv 
Afganistanul de Nord);

Or. de
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Amendamentul 107
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. recunoaşte că privarea de drepturile 
şi oportunităţile de bază, prin absenţa 
democraţiei şi a statului de drept, poate 
conduce la situaţii de insecuritate;

Or. en

Amendamentul 108
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Securitatea/managementul frontierelor Securitatea/managementul frontierelor, 
contacte directe de la om la om

Or. en

Amendamentul 109
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunere de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
modalitate importantă de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză; consideră că 
cooperarea regională ar trebui să 
preceadă din punct de vedere al 
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importanţei uniunile comerciale şi 
economice;

Or. en

Amendamentul 110
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
modalitate importantă de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

Or. en

Amendamentul 111
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
modalitate principală de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

Or. it

Amendamentul 112
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki
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Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare, 
precum şi de extremismul religios violent 
din statele în cauză;

Or. en

Amendamentul 113
Krzysztof Lisek

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză; de asemenea, 
cooperarea în combaterea terorismului va 
fi consolidată;

Or. en

Amendamentul 114
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 17
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză; sprijină continuarea 
şi consolidarea programelor de acţiune 
BOMCA, referitor la managementul 
frontierelor şi CADAP, împotriva 
drogurilor;

Or. en

Amendamentul 115
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză;

17. îşi reafirmă sprijinul pentru acţiunile 
urmărind facilitarea cooperării regionale ca 
unică modalitate de abordare a 
numeroaselor probleme legate de 
securitatea transfrontalieră, administrarea 
resurselor, etnicitate, mediu şi dezvoltare 
ale statelor în cauză; consideră drept un 
instrument foarte important de asistenţă 
continuarea Programului de gestionare a 
frontierelor;

Or. en

Amendamentul 116
Nicole Kiil-Nielsen

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

17a. subliniază că securitatea regională 
este atât în interesul UE, cât şi al altor 
actori din zonă, şi anume, Federaţia 
Rusă, China şi SUA, care sunt toate 
preocupate de creşterea instabilităţii şi a 
radicalizării în regiune, precum şi de 
frontierele nesigure cu Afganistanul şi de 
traficul de droguri aferent;

Or. en

Amendamentul 117
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. ia act de aderarea Kazahstanului la 
uniunea vamală constituită de Rusia şi 
Belarus şi speră ca dezvoltarea acestei 
structuri să se producă în mod integrator 
în raport cu statele din Asia Centrală care 
nu fac parte din ea;

eliminat

Or. en

Amendamentul 118
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. ia act de aderarea Kazahstanului la 
uniunea vamală constituită de Rusia şi 
Belarus şi speră ca dezvoltarea acestei 
structuri să se producă în mod integrator 
în raport cu statele din Asia Centrală care
nu fac parte din ea;

18. ia act de aderarea Kazahstanului la 
uniunea vamală constituită de Rusia şi 
Belarus şi speră ca dezvoltarea acestei 
structuri să nu creeze obstacole în calea 
cooperării regionale şi să nu limiteze 
intensificarea relaţiilor bilaterale cu UE;
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Or. en

Amendamentul 119
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. ia act de aderarea Kazahstanului la 
uniunea vamală constituită de Rusia şi 
Belarus şi speră ca dezvoltarea acestei 
structuri să se producă în mod integrator în 
raport cu statele din Asia Centrală care nu 
fac parte din ea;

18. ia act de aderarea Kazahstanului la 
uniunea vamală constituită de Rusia şi 
Belarus şi speră ca dezvoltarea acestei 
structuri să se producă în mod integrator în 
raport cu statele din Asia Centrală care nu 
fac parte din ea, precum şi în cooperare cu 
partenerii comerciali ai acestor ţări;

Or. fr

Amendamentul 120
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în 
special cu provinciile de graniţă ale 
acestuia, în programele şi acţiunile din 
domeniul transportului, energiei, 
comerţului şi dezvoltării;

19. subliniază nevoia de coerenţă între 
poziţia UE faţă de Afganistan şi Strategia 
pentru Asia Centrală, în special în 
legătură cu programele şi acţiunile din 
domeniul transportului, energiei, 
comerţului şi dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 121
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 19



AM\876126RO.doc 59/94 PE472.027v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, în 
programele şi acţiunile din domeniul 
transportului, energiei, comerţului şi 
dezvoltării;

19. solicită intensificarea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, în
programele şi acţiunile din domeniul 
transportului, energiei, comerţului şi 
dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 122
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, în
programele şi acţiunile din domeniul 
transportului, energiei, comerţului şi 
dezvoltării;

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, 
pentru a putea fi controlate şi 
monitorizate mai bine căile drogurilor 
care pornesc din Afganistan, precum şi
programe şi acţiuni din domeniul 
transportului, energiei, comerţului şi 
dezvoltării, ţinând seama de situaţia de 
război din ţară;

Or. de

Amendamentul 123
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, în 
programele şi acţiunile din domeniul 

19. solicită includerea cooperării 
transfrontaliere cu Afganistanul, în special 
cu provinciile de graniţă ale acestuia, în 
programele şi acţiunile din domeniul 
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transportului, energiei, comerţului şi 
dezvoltării;

transportului, energiei, comerţului, 
educaţiei şi dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 124
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. solicită UE să îşi concentreze 
asistenţa pe combaterea traficului de 
droguri şi de fiinţe umane, probleme care 
reprezintă principala sursă de instabilitate 
din Asia Centrală care poate constitui 
ţinta eforturilor UE; constată cu 
îngrijorare extinderea acestei probleme la 
nivelul întregii regiuni şi solicită 
sugerarea şi promovarea unor eforturi 
transfrontaliere de către UE; sprijină 
organizarea unor forumuri central-
asiatice pentru combaterea 
infracţionalităţii din sfera substanţelor 
narcotice;

Or. en

Amendamentul 125
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 19b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. este preocupat de problema duală a 
apariţiei ideilor şi mişcărilor 
fundamentaliste ca un efect de 
contaminare din Afganistan, dar şi ca o 
reacţie la palmaresul problematic al 
guvernelor din regiune în materie de 
drepturile omului şi democraţie; constată 
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că lupta împotriva terorismului reprezintă 
un element important al Strategiei UE 
pentru Asia Centrală; 

Or. en

Amendamentul 126
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 19c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19c. solicită acordarea de sprijin reformei 
sectorului de securitate (RSS) în ţările din 
Asia Centrală privind agendele politice 
ale întâlnirilor cu lideri din Asia Centrală 
şi îndeamnă la investigarea domeniilor 
din cadrul reformei sectorului de 
securitate care ar putea fi susţinute în 
regiune, alături de activitatea existentă în 
domeniul statului de drept şi al 
managementului frontierelor;

Or. en

Amendamentul 127
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 19d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19d. subliniază necesitatea ca misiunile 
OSCE şi ONU să activeze liber pe 
teritoriul ţărilor în cauză, deoarece aceste 
organizaţii sunt esenţiale pentru 
furnizarea asistenţei atât de necesare în 
reformarea sectorului de securitate;

Or. en
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Amendamentul 128
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 19e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19e. deplânge faptul că încă nu s-a ajuns 
la un acord privind statutul Mării Caspice 
şi consideră că UE ar trebui să fie 
consecventă în promovarea asumării de 
către ţările din Asia Centrală cu 
deschidere la mare, Kazahstan şi 
Turkmenistan, a unui rol activ şi deschis 
în cadrul negocierilor;

Or. en

Amendamentul 129
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 19f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19f. solicită UE să continue să sprijine 
contactele între persoane şi acţiunile de 
schimb în domeniul ştiinţei, afacerilor şi 
educaţiei; în aceste privinţe, constată 
deficienţe în organizarea şi punerea în 
aplicare a Iniţiativei pentru educaţie UE-
Asia Centrală şi îndeamnă Comisia UE să 
le soluţioneze în strânsă cooperare cu 
specialiştii în educaţie şi cu partenerii din 
Asia Centrală; 

Or. en

Amendamentul 130
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Kazahstanul eliminat

Or. en

Amendamentul 131
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ÎR/VP să menţină presiunea 
asupra autorităţilor kazace în vederea 
onorării promisiunilor de îmbunătăţire a 
alegerilor şi a libertăţii mijloacelor de 
informare în masă pe care le-au anunţat 
în cursul candidaturii pentru preşedinţia 
OSCE din 2010, în conformitate cu 
principalele angajamente ale statelor 
OSCE şi cu Planul naţional pentru 
drepturile omului adoptat în 2009 de către 
guvernul kazah;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 20

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20. solicită ÎR/VP să menţină presiunea 
asupra autorităţilor kazace în vederea 
onorării promisiunilor de îmbunătăţire a 
alegerilor şi a libertăţii mijloacelor de 
informare în masă pe care le-au anunţat în 
cursul candidaturii pentru preşedinţia 
OSCE din 2010, în conformitate cu 
principalele angajamente ale statelor OSCE 

20. solicită ÎR/VP să menţină presiunea 
asupra autorităţilor kazace în vederea 
onorării depline a promisiunilor de 
îmbunătăţire a alegerilor şi a libertăţii 
mijloacelor de informare în masă pe care 
le-au anunţat în cursul candidaturii pentru 
preşedinţia OSCE din 2010, în 
conformitate cu principalele angajamente 
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şi cu Planul naţional pentru drepturile 
omului adoptat în 2009 de către guvernul 
kazah;

ale statelor OSCE şi cu Planul naţional 
pentru drepturile omului adoptat în 2009 de 
către guvernul kazah;

Or. en

Amendamentul 133
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. solicită autorităţilor kazahe să îşi 
respecte obligaţiile şi angajamentele 
internaţionale, inclusiv cele asumate în 
cadrul dimensiunii umane a OSCE;

Or. en

Amendamentul 134
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, 
dar subliniază că cooperarea economică 
trebuie să se desfăşoare în paralel cu 
cooperarea politică şi trebuie să se bazeze 
pe voinţa politică de a implementa valori 
comune; aşteaptă, în acest context, 
progrese tangibile în domeniul libertăţii 
mijloacelor de informare în masă, al 
libertăţii de întrunire şi de asociere, 
precum şi ameliorarea procesului 
electoral în cadrul viitoarelor alegeri 
legislative din 2012;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 135
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, dar 
subliniază că cooperarea economică trebuie 
să se desfăşoare în paralel cu cooperarea 
politică şi trebuie să se bazeze pe voinţa 
politică de a implementa valori comune; 
aşteaptă, în acest context, progrese 
tangibile în domeniul libertăţii mijloacelor 
de informare în masă, al libertăţii de 
întrunire şi de asociere, precum şi 
ameliorarea procesului electoral în cadrul 
viitoarelor alegeri legislative din 2012;

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, dar 
subliniază că cooperarea economică ar 
trebui să se desfăşoare în paralel cu 
cooperarea politică; aşteaptă, în acest 
context, progrese tangibile în domeniul 
libertăţii mijloacelor de informare în masă, 
al libertăţii de întrunire şi de asociere, 
precum şi ameliorarea procesului electoral 
în cadrul viitoarelor alegeri legislative din 
2012;

Or. de

Amendamentul 136
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, dar 
subliniază că cooperarea economică trebuie 
să se desfăşoare în paralel cu cooperarea 
politică şi trebuie să se bazeze pe voinţa 
politică de a implementa valori comune; 
aşteaptă, în acest context, progrese 
tangibile în domeniul libertăţii mijloacelor 

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi recenta lansare a negocierilor 
privind un nou APC lărgit şi subliniază că 
cooperarea economică trebuie să se 
desfăşoare în paralel cu cooperarea politică 
şi trebuie să se bazeze pe voinţa politică de 
a implementa valori comune; aşteaptă, în 
acest context, progrese tangibile în 
domeniul libertăţii mijloacelor de 
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de informare în masă, al libertăţii de 
întrunire şi de asociere, precum şi 
ameliorarea procesului electoral în cadrul 
viitoarelor alegeri legislative din 2012;

informare în masă, al libertăţii de întrunire 
şi de asociere, precum şi ameliorarea 
procesului electoral în cadrul viitoarelor 
alegeri legislative din 2012;

Or. en

Amendamentul 137
Eduard Kukan

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, dar 
subliniază că cooperarea economică trebuie 
să se desfăşoare în paralel cu cooperarea 
politică şi trebuie să se bazeze pe voinţa 
politică de a implementa valori comune; 
aşteaptă, în acest context, progrese 
tangibile în domeniul libertăţii mijloacelor 
de informare în masă, al libertăţii de 
întrunire şi de asociere, precum şi 
ameliorarea procesului electoral în cadrul 
viitoarelor alegeri legislative din 2012;

21. salută aspiraţiile Kazahstanului la 
relaţii UE-Kazahstan mai strânse şi mai 
largi şi ia act de recenta lansare a 
negocierilor privind un nou APC lărgit, dar 
subliniază că cooperarea economică trebuie 
să se desfăşoare în paralel cu cooperarea 
politică şi trebuie să se bazeze pe voinţa 
politică de a implementa şi susţine valori 
comune; aşteaptă, în acest context, 
progrese tangibile în domeniul libertăţii 
mijloacelor de informare în masă, al 
libertăţii de expresie, al libertăţii de
întrunire şi de asociere, precum şi 
ameliorarea procesului electoral în cadrul 
viitoarelor alegeri legislative din 2012;

Or. en

Amendamentul 138
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. regretă recenta trecere a 
supravegherii închisorilor din subordinea 
Ministerului de Justiţie în subordinea 
Ministerului de Interne şi solicită 
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Guvernului Kazahstanului să îşi 
intensifice eforturile de prevenire şi 
combatere a torturilor şi tratamentelor 
inumane, crude şi degradante;

Or. en

Amendamentul 139
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 21a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21a. regretă să ia act de recenta trecere a 
supravegherii închisorilor din subordinea 
Ministerului de Justiţie în subordinea 
Ministerului de Interne şi solicită 
Guvernului Kazahstanului să îşi 
intensifice eforturile de prevenire şi 
combatere a torturilor şi tratamentelor 
inumane, crude şi degradante;

Or. en

Amendamentul 140
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. deplânge intimidările din partea
forţelor de poliţie şi companiilor asupra 
lucrătorilor din sectorul petrolier, care au 
manifestat prin greve în cursul verii în 
vestul Kazahstanului, solicitând creşterea 
salariilor şi compensaţii pentru condiţiile 
periculoase de muncă; solicită eliberarea 
imediată a Nataliei Sokolova, avocată a 
unui sindicat independent, care a fost 
condamnată pentru acuzaţia de „instigare 
la tulburări sociale” şi a lui Akhzanat 
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Aminov, care a fost arestat pentru 
acuzaţia de organizare a unei manifestaţii 
ilegale; îndeamnă Consiliul să ridice ferm
problema lucrătorilor din sectorul 
petrolier din Kazahstan pe lângă toate 
companiile europene interesate, în 
vederea stopării tuturor practicilor care 
încalcă drepturile lucrătorilor;

Or. en

Amendamentul 141
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 21b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21b. îşi exprimă preocuparea faţă de 
încălcările permanente ale drepturilor 
fundamentale ale omului, precum dreptul 
la libertatea de asociere şi la un proces 
echitabil, astfel cum arată cazurile 
recente ale grevei din Zhanaozen şi 
încarcerarea Nataliei Sokolova, avocata 
sindicatului; 

Or. en

Amendamentul 142
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21c. îşi exprimă preocuparea faţă de 
introducerea în Kazahstan a unor legi 
pentru reînregistrarea tuturor entităţilor 
religioase; arată că acest lucru reprezintă 
o dublă provocare în termeni de 
restricţionare a libertăţii de conştiinţă a 
prizonierilor şi instituire a unei potenţiale 
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„vânătoare de vrăjitoare”a extremiştilor 
religioşi; 

Or. en

Amendamentul 143
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 21d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21d. încurajează Kazahstanul să îşi 
demonstreze angajamentul reînnoit faţă 
de Iniţiativa pentru transparenţă în 
industria extractivă (ITIE), prin 
eliminarea tuturor obstacolelor juridice şi 
de reglementare în vederea punerii cu 
succes în aplicare a acestei iniţiative; 
solicită, în această privinţă, guvernului 
kazah să confere Consiliului naţional al 
părţilor interesate – un grup de lucru 
format din mai multe părţi interesate care 
supraveghează punerea în aplicare a ITIE 
– statutul juridic al unei autorităţi 
decizionale în cadrul mandatului ITIE;

Or. en

Amendamentul 144
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Kârgâzstanul eliminat

Or. en
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Amendamentul 145
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, ÎR/VP 
să acorde asistenţă autorităţilor kirghize 
în domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia 
kirghiză;

eliminat

Or. en

Amendamentul 146
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, ÎR/VP să 
acorde asistenţă autorităţilor kirghize în 

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă că sunt 
necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, ÎR/VP să 
acorde asistenţă autorităţilor kirghize în 
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domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

Or. en

Amendamentul 147
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, ÎR/VP să 
acorde asistenţă autorităţilor kirghize în 
domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi, constatând că Kârgâzstanul 
este una din ţările-pilot pentru sprijin 
democratic din partea UE, cere, în acest 
sens, UE să acorde asistenţă autorităţilor 
kirghize în domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

Or. en

Amendamentul 148
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 

22. apreciază eforturile Kârgâzstanului de 
continuare a reformelor democratice şi de 
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trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, ÎR/VP să 
acorde asistenţă autorităţilor kirghize în 
domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

trecere la un sistem cu adevărat 
multipartinic; speră că se vor înregistra şi 
alte progrese în cadrul viitoarelor alegeri 
prezidenţiale, programate să aibă loc mai 
târziu, în cursul acestui an; relevă însă că 
sunt necesare eforturi susţinute pentru 
dezvoltarea unei democraţii pe deplin 
funcţionale şi cere, în acest sens, UE să 
acorde asistenţă autorităţilor kirghize în 
domeniul edificării instituţiilor, 
consolidării practicilor democratice şi 
luptei împotriva corupţiei şi infiltrării 
crimei organizate în administraţia kirghiză;

Or. en

Amendamentul 149
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută hotărârea guvernului kirghiz de 
înfiinţare a unei comisii speciale pentru 
implementarea şi monitorizarea 
recomandărilor Comisiei Independente 
Internaţionale (CII) pentru cercetarea 
evenimentelor din iunie 2010 din 
Kârgâzstanul de Sud şi cere autorităţilor 
kirghize să adopte măsurile necesare 
pentru dezamorsarea tensiunilor 
interetnice şi stabilizarea situaţiei şi 
pentru promovarea dialogului cultural şi 
a respectării drepturilor minorităţilor, 
precum şi pentru combaterea tuturor 
formelor de discriminare; solicită UE să 
elaboreze şi să implementeze, împreună 
cu autorităţile şi ONG-urile kirghize, 
programe UE de asistenţă urmărind 
prevenirea conflictelor, reconcilierea şi 
prevenirea impunităţii;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 150
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută hotărârea guvernului kirghiz de 
înfiinţare a unei comisii speciale pentru 
implementarea şi monitorizarea 
recomandărilor Comisiei Independente 
Internaţionale (CII) pentru cercetarea 
evenimentelor din iunie 2010 din 
Kârgâzstanul de Sud şi cere autorităţilor 
kirghize să adopte măsurile necesare pentru 
dezamorsarea tensiunilor interetnice şi 
stabilizarea situaţiei şi pentru promovarea 
dialogului cultural şi a respectării 
drepturilor minorităţilor, precum şi pentru
combaterea tuturor formelor de 
discriminare; solicită UE să elaboreze şi să 
implementeze, împreună cu autorităţile şi 
ONG-urile kirghize, programe UE de 
asistenţă urmărind prevenirea conflictelor, 
reconcilierea şi prevenirea impunităţii;

23. salută hotărârea guvernului kirghiz de 
înfiinţare a unei comisii speciale pentru 
implementarea şi monitorizarea 
recomandărilor Comisiei Independente 
Internaţionale (CII) pentru cercetarea 
evenimentelor din iunie 2010 din 
Kârgâzstanul de Sud şi cere autorităţilor 
kirghize să adopte măsurile necesare pentru 
dezamorsarea tensiunilor interetnice, 
diminuarea naţionalismului etnic şi 
stabilizarea situaţiei şi pentru promovarea 
dialogului cultural şi a respectării 
drepturilor minorităţilor, precum şi pentru 
combaterea tuturor formelor de 
discriminare; între altele, prin instituirea 
unei reforme reale a sistemului judiciar şi 
poliţienesc ca premisă obligatorie pentru 
prevenirea încălcărilor drepturilor 
omului, precum tortura şi alte forme de 
abuz poliţienesc, solicită UE să elaboreze 
şi să implementeze, împreună cu 
autorităţile şi ONG-urile kirghize, 
programe UE de asistenţă urmărind 
prevenirea conflictelor, reconcilierea şi 
prevenirea impunităţii;

Or. en

Amendamentul 151
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. salută hotărârea guvernului kirghiz de 
înfiinţare a unei comisii speciale pentru 

23. salută hotărârea guvernului kirghiz de 
înfiinţare a unei comisii speciale pentru 
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implementarea şi monitorizarea 
recomandărilor Comisiei Independente 
Internaţionale (CII) pentru cercetarea 
evenimentelor din iunie 2010 din 
Kârgâzstanul de Sud şi cere autorităţilor 
kirghize să adopte măsurile necesare pentru 
dezamorsarea tensiunilor interetnice şi 
stabilizarea situaţiei şi pentru promovarea 
dialogului cultural şi a respectării 
drepturilor minorităţilor, precum şi pentru 
combaterea tuturor formelor de 
discriminare; solicită UE să elaboreze şi să 
implementeze, împreună cu autorităţile şi 
ONG-urile kirghize, programe UE de 
asistenţă urmărind prevenirea conflictelor, 
reconcilierea şi prevenirea impunităţii;

implementarea şi monitorizarea 
recomandărilor Comisiei Independente 
Internaţionale (CII) pentru cercetarea 
evenimentelor din iunie 2010 din 
Kârgâzstanul de Sud şi cere autorităţilor 
kirghize să adopte măsurile necesare pentru 
dezamorsarea tensiunilor interetnice şi 
stabilizarea situaţiei şi pentru promovarea 
dialogului cultural şi a respectării 
drepturilor minorităţilor, precum şi pentru 
combaterea tuturor formelor de 
discriminare, între altele, prin instituirea 
unei reforme reale a sistemului judiciar şi 
poliţienesc ca premisă obligatorie pentru 
prevenirea încălcărilor drepturilor 
omului, precum tortura şi alte forme de 
abuz poliţienesc; solicită UE să elaboreze 
şi să implementeze, împreună cu 
autorităţile şi ONG-urile kirghize, 
programe UE de asistenţă urmărind 
prevenirea conflictelor, reconcilierea şi 
prevenirea impunităţii;

Or. en

Amendamentul 152
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Tadjikistanul eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 24
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului 
UE pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată 
de condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită. în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale 
de asistenţă alternative;

eliminat

Or. en

Amendamentul 154
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată de 
condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită. în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale 
de asistenţă alternative;

24. subliniază situaţia geopolitică crucială 
a Tadjikistanului pentru întreaga 
regiune; îşi exprimă preocuparea în ceea 
ce priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului 
UE pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată de 
condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită, în consecinţă, UE să sprijine fără 
întârziere eforturile tadjice în aceste 
domenii pentru îmbunătăţirea 
guvernanţei democratice durabile;

Or. en

Amendamentul 155
Paolo Bartolozzi, Mario Mauro

Propunere de rezoluţie
Punctul 24
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată 
de condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită. în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale 
de asistenţă alternative;

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte situaţia economică fragilă a ţării, 
tensiunile politice, aparenta insuficienţă 
şi eficacitate redusă a ajutorului 
internaţional;

Or. fr

Amendamentul 156
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată de 
condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită. în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale de 
asistenţă alternative;

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie, de influenţa crimei 
organizate asupra guvernanţei şi de 
fragmentarea regională care se profilează, 
alimentată de condiţiile economice şi 
sociale proaste; solicită. în consecinţă, o 
altă abordare, bazată pe securitatea umană, 
prin canale de asistenţă alternative;

Or. en

Amendamentul 157
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 24. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
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priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată de 
condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită. în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale de 
asistenţă alternative;

priveşte ineficienţa în ţară a ajutorului UE 
pentru dezvoltare, generată de nivelul 
ridicat de corupţie şi de fragmentarea 
regională care se profilează, alimentată de 
condiţiile economice şi sociale proaste; 
solicită, în consecinţă, o altă abordare, 
bazată pe securitatea umană, prin canale de 
asistenţă alternative nemonetare, care au 
drept scop şi împiedicarea traficului de 
droguri din Tadjikistan şi Afganistan;

Or. de

Amendamentul 158
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. constată cu îngrijorare restricţiile 
asupra libertăţii de expresie şi recentele 
amendamente cu caracter restrictiv la 
legea cultelor, precum şi o nouă lege 
privind răspunderea parentală; îşi 
exprimă preocuparea în ceea ce priveşte 
raportările unor acte de tortură în arest şi 
lipsa de acces în continuare a 
observatorilor societăţii civile în locurile 
de detenţie; solicită ca CICR şi 
observatorii internaţionali să primească 
acces în penitenciare pentru a creşte 
nivelul de transparenţă şi supraveghere;

Or. en

Amendamentul 159
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)



PE472.027v01-00 78/94 AM\876126RO.doc

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. îşi exprimă preocuparea în ceea ce 
priveşte raportările unor acte de tortură în 
arest şi lipsa de acces în continuare a 
observatorilor societăţii civile în locurile 
de detenţie; solicită ca CICR şi 
observatorii internaţionali să primească 
acces în penitenciare pentru a creşte 
nivelul de transparenţă;

Or. en

Amendamentul 160
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. atrage atenţia cu privire la 
frecventele izbucniri violente înregistrate 
în prezent în regiunile din Tadjikistan, la 
dificultăţile majore întâmpinate de 
autorităţi pentru readucerea sub control a 
situaţiei, apelurile acestora la asistenţă în 
materie de securitate şi reticenţa 
partenerilor internaţionali de a oferi 
această asistenţă, în parte datorită lipsei 
de încredere în autorităţile tadjice;

Or. en

Amendamentul 161
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24c. solicită guvernului tadjic să îşi 
servească cetăţenii şi să devină un actor 
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credibil pentru securitatea şi stabilitatea 
durabilă în regiune, prin combaterea în 
mod serios a corupţiei şi evitarea 
infiltrării crimei organizate în structurile 
statului; combaterea pierderii de resurse 
extrem de necesare din cauza unei 
gestiuni opace a finanţelor fabricii de 
aluminiu TALCO; nealocarea de fonduri 
unor proiecte inutile binecunoscute; 
lansarea unui efort major de combatere a 
decăderii infrastructurii sociale şi fizice a 
ţării; depunerea de eforturi pentru 
prevenirea de noi crize alimentare şi 
energetice; şi sporirea respectării 
drepturilor politice, sociale şi religioase, 
în vederea eliminării, între altele, a 
cauzelor abuzurilor, frustrării şi 
radicalizării;

Or. en

Amendamentul 162
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 24d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24d. recomandă, în această privinţă, 
guvernului tadjic să îşi stabilească drept 
obiectiv realizarea unor progrese în 
domeniile menţionate mai sus, permiţând 
îmbunătăţiri majore şi stabile ale 
rankingurilor de ţară în ceea ce priveşte 
transparenţa, guvernanţa şi alţi indicatori 
relevanţi elaboraţi de organizaţiile 
internaţionale şi solicită condiţionarea 
strictă a ajutorului UE acordat prin 
intermediul structurilor de stat şi o 
cooperare mai intensă cu actorii 
neguvernamentali, ca o alternativă în 
cazul în care autorităţile tadjice nu fac 
dovada unor îmbunătăţiri substanţiale;

Or. en
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Amendamentul 163
Sabine Lösing

Propunere de rezoluţie
Punctul 24e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24e.având în vedere că Tadjikistan este 
una dintre cele mai sărace ţări din această 
regiune, este de o importanţă centrală ca 
toate instrumentele, inclusiv APC-urile, 
să servească exclusiv combaterii directe a 
sărăciei în conformitate cu articolul 208 
din TFUE şi ca acestea să nu fie folosite 
pentru realizarea şi transpunerea 
intereselor energetice şi de securitate 
europene;

Or. de

Amendamentul 164
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. cheamă UE să promoveze şi să 
contribuie, prin studii de fezabilitate, 
cunoştinţe tehnice şi, dacă este necesar, 
prin împrumuturi BEI adecvate, la 
dezvoltarea unor proiecte având ca obiect 
hidrocentrale de mici dimensiuni, 
amplasate de-a lungul râurilor, şi 
energiile regenerabile alternative;

eliminat

Or. en

Amendamentul 165
Andreas Mölzer
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Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. cheamă UE să promoveze şi să 
contribuie, prin studii de fezabilitate, 
cunoştinţe tehnice şi, dacă este necesar,
prin împrumuturi BEI adecvate, la 
dezvoltarea unor proiecte având ca obiect 
hidrocentrale de mici dimensiuni, 
amplasate de-a lungul râurilor, şi energiile 
regenerabile alternative;

25. cheamă UE să promoveze şi să 
contribuie, prin studii de fezabilitate şi
cunoştinţe tehnice la dezvoltarea unor 
proiecte având ca obiect hidrocentrale de 
mici dimensiuni, amplasate de-a lungul 
râurilor, şi, eventual, energiile regenerabile 
alternative;

Or. de

Amendamentul 166
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Turkmenistanul eliminat

Or. en

Amendamentul 167
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze 
autorităţile turkmene să pună pe deplin în 
aplicare noua legislaţie şi să continue 
procesul de angajare alături de 
organizaţiile internaţionale şi regionale;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 168
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale;

26. salută legislaţia adoptată în domeniile 
politic, economic, social şi al educaţiei, 
însă subliniază că, în continuare, sunt 
necesare măsuri cuprinzătoare de punere 
în aplicare; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale;

Or. en

Amendamentul 169
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens,
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale;

26. îndeamnă Consiliul şi ÎR/VP să 
încurajeze autorităţile turkmene să 
continue procesul de angajare alături de 
organizaţiile internaţionale şi regionale;

Or. en
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Amendamentul 170
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale;

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să se implice mai activ 
alături de organizaţiile internaţionale şi 
regionale;

Or. en

Amendamentul 171
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie şi să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale;

26. ia act de legislaţia adoptată în 
domeniile politic, economic, social şi al 
educaţiei şi aşteaptă ca vorbele să fie 
urmate de fapte; îndeamnă, în acest sens, 
Consiliul şi ÎR/VP să încurajeze autorităţile 
turkmene să pună pe deplin în aplicare 
noua legislaţie, să continue procesul de 
angajare alături de organizaţiile 
internaţionale şi regionale şi să îşi 
diversifice distribuţia de gaze prin 
deschiderea unui oleoduct transcaspic;

Or. de

Amendamentul 172
Tunne Kelam
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Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. este în mod deosebit preocupat de 
situaţia din Turkmenistan, unde 
autorităţile actuale aplică în mod 
sistematic politici restrictive, ţintite către 
toate formele de opoziţie, ONG-uri 
independente şi activişti pentru drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 173
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a 
fost îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-
şi desfăşoare activitatea în ţară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluţie
Punctul 27
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a 
fost îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-şi 
desfăşoare activitatea în ţară;

27. solicită respectarea deplină a 
condiţiilor stabilite de Parlamentul 
European în 2008, şi anume în special 
accesul liber şi nestânjenit al Comitetului 
internaţional al Crucii Roşii, eliberarea 
tuturor prizonierilor politici şi a 
prizonierilor de conştiinţă, eliminarea 
tuturor piedicilor guvernamentale impuse 
cu privire la călătorii şi posibilitatea ca 
ONG-urile să-şi desfăşoare activitatea în 
ţară;

Or. en

Amendamentul 175
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a 
fost îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-şi 
desfăşoare activitatea în ţară;

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord de parteneriat şi 
cooperare nu a fost îndeplinită, în special 
accesul liber şi nestânjenit al Comitetului 
internaţional al Crucii Roşii, eliberarea 
tuturor prizonierilor politici şi a 
prizonierilor de conştiinţă, eliminarea 
tuturor piedicilor guvernamentale impuse 
cu privire la călătorii şi posibilitatea ca 
ONG-urile să-şi desfăşoare activitatea în 
ţară; consideră că aceste condiţii trebuie 
îndeplinite pentru ca Turkmenistanul să 
se conformeze standardelor internaţionale 
pe care le-a ratificat;

Or. en
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Amendamentul 176
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a fost 
îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-şi 
desfăşoare activitatea în ţară;

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a fost 
îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-şi 
desfăşoare activitatea în ţară; consideră că 
aceste condiţii trebuie îndeplinite pentru 
ca Turkmenistanul să se conformeze 
standardelor internaţionale pe care le-a 
ratificat;

Or. en

Amendamentul 177
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 27

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 în ceea ce priveşte 
înaintarea către un acord interimar nu a 
fost îndeplinită, în special accesul liber şi 
nestânjenit al Comitetului internaţional al 
Crucii Roşii, eliberarea tuturor 
prizonierilor politici şi a prizonierilor de 
conştiinţă, eliminarea tuturor piedicilor 
guvernamentale impuse cu privire la 
călătorii şi posibilitatea ca ONG-urile să-şi 

27. deploră, însă, faptul că niciuna dintre 
condiţiile stabilite de Parlamentul 
European în 2008 nu a fost îndeplinită, în 
special accesul liber şi nestânjenit al 
Comitetului internaţional al Crucii Roşii, 
eliberarea tuturor prizonierilor politici şi a 
prizonierilor de conştiinţă, eliminarea 
tuturor piedicilor guvernamentale impuse 
cu privire la călătorii şi posibilitatea ca 
ONG-urile să-şi desfăşoare activitatea în 
ţară; consideră că aceste condiţii trebuie 
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desfăşoare activitatea în ţară; îndeplinite pentru ca Turkmenistanul să 
se conformeze standardelor internaţionale 
pe care le-a ratificat;

Or. en

Amendamentul 178
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Subtitlul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Uzbekistanul eliminat

Or. en

Amendamentul 179
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse 
Uzbekistanului şi a fost confirmată 
dorinţa UE de consolidare globală a 
relaţiilor cu această ţară; reaminteşte că 
amploarea angajamentului depinde de 
progresele înregistrate de Uzbekistan în 
domeniul drepturilor omului, 
democratizării şi statului de drept şi se 
aşteaptă ca SEAE şi Consiliul să dezvolte 
o politică de angajare europeană 
coerentă, condiţionată şi critică în 
Uzbekistan;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 180
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului 
şi a fost confirmată dorinţa UE de 
consolidare globală a relaţiilor cu această 
ţară; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi se aşteaptă ca SEAE şi 
Consiliul să dezvolte o politică de angajare 
europeană coerentă, condiţionată şi critică 
în Uzbekistan;

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului; 
subliniază că guvernul nu a răspuns încă 
la cererea UE de derulare a unei 
investigaţii independente a tragediei din 
Andijan; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi se aşteaptă ca SEAE şi 
Consiliul să dezvolte o politică de angajare 
europeană coerentă, condiţionată şi critică 
în Uzbekistan;

Or. en

Amendamentul 181
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului 
şi a fost confirmată dorinţa UE de 
consolidare globală a relaţiilor cu această 
ţară; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi se aşteaptă ca SEAE şi 
Consiliul să dezvolte o politică de angajare 
europeană coerentă, condiţionată şi critică 
în Uzbekistan;

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului; 
reaminteşte că guvernul nu a răspuns 
încă la cererea UE de derulare a unei 
investigaţii independente a tragediei din 
Andijan; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi se aşteaptă ca SEAE şi 
Consiliul să dezvolte o politică de angajare 
europeană coerentă, condiţionată şi critică 
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în Uzbekistan;

Or. en

Amendamentul 182
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului 
şi a fost confirmată dorinţa UE de 
consolidare globală a relaţiilor cu această 
ţară; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi se aşteaptă ca SEAE şi 
Consiliul să dezvolte o politică de angajare 
europeană coerentă, condiţionată şi critică 
în Uzbekistan;

28. ia act de Concluziile Consiliului din 
octombrie 2010, prin care s-a pus capăt 
tuturor sancţiunilor impuse Uzbekistanului 
şi a fost confirmată dorinţa UE de 
consolidare globală a relaţiilor cu această 
ţară; reaminteşte că amploarea 
angajamentului depinde de progresele 
înregistrate de Uzbekistan în domeniul 
drepturilor omului, democratizării şi 
statului de drept şi în combaterea 
traficului de droguri şi se aşteaptă ca 
SEAE şi Consiliul să dezvolte o politică de 
angajare europeană coerentă, condiţionată 
şi critică în Uzbekistan;

Or. de

Amendamentul 183
Nicole Kiil-Nielsen

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. constată preocuparea OIM, a 
reprezentanţilor lucrătorilor, 
angajatorilor şi ai ONG-urilor în ceea ce 
priveşte utilizarea în permanenţă a muncii 
forţate a copiilor în industria bumbacului 
din Uzbekistan; solicită autorităţilor 
uzbece să se implice alături de OIM şi să 
acorde OIM accesul nestânjenit la 
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monitorizarea culturilor de bumbac;

Or. en

Amendamentul 184
Hannes Swoboda

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. constată preocuparea OIM, a 
reprezentanţilor lucrătorilor, 
angajatorilor şi ai ONG-urilor în ceea ce 
priveşte utilizarea în permanenţă a muncii 
forţate a copiilor, sancţionată prin lege, în 
industria bumbacului din Uzbekistan; 
solicită autorităţilor uzbece să se implice 
alături de OIM şi să acorde OIM accesul 
nestânjenit la monitorizarea culturilor de 
bumbac;

Or. en

Amendamentul 185
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. constată preocuparea OIM, a 
reprezentanţilor lucrătorilor, 
angajatorilor şi ai ONG-urilor în ceea ce 
priveşte utilizarea în permanenţă a muncii 
forţate a copiilor, orchestrate de stat, în
industria bumbacului din Uzbekistan; 
solicită autorităţilor uzbece să se implice 
alături de OIM şi să acorde OIM accesul 
nestânjenit la monitorizarea culturilor de 
bumbac;

Or. en
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Amendamentul 186
Norica Nicolai

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. deploră recenta hotărâre a 
autorităţilor uzbece de închidere a 
biroului organizaţiei Human Rights 
Watch din Taşkent şi le cere acestora să 
permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară;

eliminat

Or. en

Amendamentul 187
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. deploră recenta hotărâre a autorităţilor 
uzbece de închidere a biroului organizaţiei 
Human Rights Watch din Taşkent şi le cere 
acestora să permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară;

29. salută angajamente legale uzbece în 
vederea permiterii accesului nestânjenit şi 
a funcţionării ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară; aşteaptă o 
punere în aplicare durabilă şi coerentă; 
deploră în această privinţă recenta 
hotărâre a autorităţilor uzbece de închidere 
a biroului organizaţiei Human Rights 
Watch din Taşkent;

Or. en

Amendamentul 188
Tunne Kelam

Propunere de rezoluţie
Punctul 29
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. deploră recenta hotărâre a autorităţilor 
uzbece de închidere a biroului organizaţiei 
Human Rights Watch din Taşkent şi le cere 
acestora să permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară;

29. este alarmat de recenta hotărâre a 
autorităţilor uzbece de închidere a biroului 
organizaţiei Human Rights Watch din 
Taşkent, le reaminteşte acestora obligaţiile 
pe care le au faţă de OSCE şi le cere 
acestora să permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară;

Or. en

Amendamentul 189
David Martin

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. deploră recenta hotărâre a autorităţilor 
uzbece de închidere a biroului organizaţiei 
Human Rights Watch din Taşkent şi le cere 
acestora să permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale în întreaga ţară;

29. deploră recenta hotărâre a autorităţilor 
uzbece de închidere a biroului organizaţiei 
Human Rights Watch din Taşkent şi le cere 
acestora să permită accesul nestânjenit şi 
funcţionarea ONG-urilor naţionale şi 
internaţionale şi a observatorilor în 
întreaga ţară;

Or. en

Amendamentul 190
Maria Eleni Koppa

Propunere de rezoluţie
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. îşi reiterează preocuparea în ceea ce 
priveşte rapoartele referitoare la utilizarea 
în permanenţă a muncii forţate a copiilor 
în industria bumbacului din Uzbekistan şi 
solicită autorităţilor uzbece să accepte o 
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misiune de monitorizare OIM la nivel 
înalt pentru a evalua situaţia de la faţa 
locului;

Or. en

Amendamentul 191
Nadezhda Neynsky

Propunere de rezoluţie
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. este preocupat de utilizarea muncii 
forţate a copiilor, în special în sectorul 
agriculturii şi îndeamnă Guvernul 
Uzbekistanului să elaboreze, să pună în 
aplicare şi să monitorizeze politici 
eficiente pentru eliminarea definitivă a 
muncii forţate a copiilor; solicită Uniunii 
Europene să susţină Guvernul 
Uzbekistanului în eforturile depuse de 
acesta în domeniu; 

Or. en

Amendamentul 192
Elisabeth Jeggle, Anneli Jäätteenmäki, Inese Vaidere

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei.

30. încredinţează Preşedintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluţie Consiliului, 
Comisiei, SEAE, Reprezentantului 
Special al UE pentru Asia Centrală, 
precum şi guvernelor şi parlamentelor 
Kazahstanului, Kârgâzstanului, 
Tadjikistanului, Turkmenistanului şi 
Uzbekistanului.

Or. en
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