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Amendamentul 1
Mário David

Propunere de rezoluție
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluțiile sale din 
7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea 
politicii europene de vecinătate –
dimensiunea estică și referitoare la 
revizuirea politicii europene de vecinătate 
– dimensiunea sudică (P7_TA-
PROV(2011)0153 și P7_TA-
PROV(2011)0154),

Or. en

Amendamentul 2
Mário David

Propunere de rezoluție
Referirea 4a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
15 decembrie 2011 referitoare la 
revizuirea politicii europene de vecinătate 
(P7_TA-PROV(2011)0576), în special 
punctul 10,

Or. en

Amendamentul 3
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Referirea 6a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
14 decembrie 2011 referitoare la 
revizuirea politicii europene de vecinătate,

Or. en

Amendamentul 4
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 10a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
Afaceri Externe din 20 iunie 2011 privind 
politica europeană de vecinătate, adoptate 
în cadrul celei de a 3101-a reuniuni,

Or. en

Amendamentul 5
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Referirea 11a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere concluziile Consiliului 
Afaceri Externe din 1 decembrie 2011 
privind Fondul european pentru 
democrație, adoptate în cadrul celei de a 
3130-a reuniuni,

Or. en

Amendamentul 6
Tokia Saïfi, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb
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Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere scrisoarea din 25 
noiembrie 2011 de sprijinire a instituirii 
Fondului european pentru democrație 
(FED) adresată Președintelui 
Parlamentului European, Jerzy Buzek, și 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
Comisiei, Catherine Ashton,

Or. en

Amendamentul 7
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Referirea 12a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere problema neclarificată 
referitoare la modul și, ținând seama de 
necesitatea efectuării unei verificări 
independente înaintea eventualei instituiri 
a unui FED, la gradul în care FED 
propus afectează competențele Consiliului 
Europei,

Or. de

Amendamentul 8
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât tratatele Uniunii Europene 
instituie drepturile omului și democrația ca 
valori fondatoare ale Uniunii și principii și 

A. întrucât tratatele Uniunii Europene 
instituie drepturile universale ale omului și 
democrația ca valori fondatoare ale Uniunii 
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obiective ale acțiunii externe a acesteia; și principii și obiective ale acțiunii externe 
a acesteia;

Or. en

Amendamentul 9
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Ana Gomes
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât articolul 8 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
stabilește principiul integrării dimensiunii 
de gen, prevăzând faptul că, în toate 
acțiunile sale, Uniunea urmărește să 
elimine inegalitățile și să promoveze 
egalitatea între bărbați și femei;

Or. en

Amendamentul 10
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât toate acțiunile întreprinse de 
către Uniunea Europeană, inclusiv 
instrumentele financiare externe ale 
acesteia, Fondul european pentru 
democrație care a fost propus, trebuie să 
fie în conformitate cu dreptul 
internațional și, în consecință, trebuie să 
respecte dreptul suveranității statelor;

Or. en



AM\887375RO.doc 7/65 PE478.531v01-00

RO

Amendamentul 11
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Parlamentul European a 
salutat inițiativa instituirii Fondului 
european pentru democrație în raportul 
elaborat de Véronique De Keyser, în 
numele Comisiei pentru afaceri externe, 
referitor la politicile externe ale UE în 
favoarea democratizării 
[2011/2032(INI)];

Or. en

Amendamentul 12
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât instituirea Fondului 
european pentru democrație (FED) a fost 
sprijinită în scrisoarea adresată 
Președintelui PE, Jerzy Buzek, și 
Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui 
Comisiei, Catherine Ashton, de către mai 
mulți susținători importanți ai drepturilor 
omului, printre care Aung San Suu Kyi și 
Alaksandr Milinkievic, laureați ai 
Premiului Saharov;

Or. en

Amendamentul 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât UE și statele sale membre nu 
au transpus încă în practică o abordare 
coerentă și strategică veritabilă în ceea ce 
privește aspectele democratizării, care să 
recunoască sprijinirea democrației ca o 
chestiune de sine stătătoare;

C. întrucât UE nu a transpus încă în 
practică o abordare coerentă și strategică 
veritabilă în ceea ce privește aspectele 
democratizării, care să recunoască 
sprijinirea democrației ca o chestiune de 
sine stătătoare;

Or. en

Amendamentul 14
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Ana Gomes
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât femeile joacă un rol-cheie în 
procesele de democratizare și în reușita 
mișcărilor sociale;

Or. en

Amendamentul 15
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea 
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea 
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 
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bază o nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea;

bază o nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea; întrucât instituirea 
Fondului european pentru democrație ar 
putea reprezenta unul dintre cele mai 
concrete răspunsuri ale Uniunii 
Europene la provocările democratizării în 
vecinătatea noastră și dincolo de aceasta;

Or. en

Amendamentul 16
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea 
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 
bază o nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea;

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea 
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 
bază o nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea și să ofere rapid asistență în 
procesul de tranziție spre democrație;

Or. en

Amendamentul 17
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea 
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 
bază o nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea;

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
strategic urgent din partea Uniunii 
Europene în țările care militează pentru 
reforme democratice, care să aibă la bază o 
nouă abordare menită să refacă 
credibilitatea;
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Or. en

Amendamentul 18
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
au demonstrat necesitatea unui angajament 
mai documentat și mai strategic din partea
Uniunii Europene în țările care militează 
pentru reforme democratice, care să aibă la 
bază o nouă abordare menită să refacă
credibilitatea;

D. întrucât evenimentele Primăverii arabe 
și vecinătății estice au demonstrat 
necesitatea unui angajament mai 
documentat și mai strategic al Uniunii 
Europene în țările autoritare și cele care 
militează pentru reforme democratice, care 
să aibă la bază o abordare nouă și diferită
pentru a reface credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 19
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Ana Gomes
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât evenimentele recente din 
Africa de Nord și Orientul Mijlociu au 
demonstrat că femeile reprezintă factorul 
hotărâtor pentru schimbarea democratică 
și că drepturile femeilor sunt deseori 
încălcate, femeile se confruntă mai mult
cu riscul sărăciei și sunt marginalizate în 
viața politică, socială și economică din 
țările lor;

Or. en
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Amendamentul 20
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât revoltele din Africa de Nord 
și Orientul Mijlociu reafirmă caracterul 
urgent al abordării instabilității și a 
regimurilor nedemocratice din 
vecinătatea Uniunii Europene ca fiind un 
aspect important pentru propria securitate 
și stabilitate a Europei;

Or. en

Amendamentul 21
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației, elaborată în 
contextul Politicii de vecinătate și al 
documentului UE „Agenda schimbării”, 
trebuie să fie completată de o capacitate 
mai mare de reacție rapidă în contextul 
ultimelor evoluții în domeniul democrației;

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației, elaborată în 
contextul Politicii de vecinătate și al 
documentului UE „Agenda schimbării”, 
trebuie să fie completată de o capacitate 
mai mare de reacție rapidă și constantă în 
contextul ultimelor evoluții în domeniul 
democrației;

Or. en

Amendamentul 22
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației, elaborată în 
contextul Politicii de vecinătate și al 
documentului UE „Agenda schimbării”, 
trebuie să fie completată de o capacitate 
mai mare de reacție rapidă în contextul 
ultimelor evoluții în domeniul democrației;

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației și drepturilor 
omului, elaborată în contextul Politicii de 
vecinătate și al documentului UE „Agenda 
schimbării”, trebuie să fie completată de o 
capacitate mai mare de reacție rapidă în 
contextul ultimelor evoluții în domeniul 
democrației;

Or. en

Amendamentul 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației, elaborată în 
contextul Politicii de vecinătate și al 
documentului UE „Agenda schimbării”, 
trebuie să fie completată de o capacitate 
mai mare de reacție rapidă în contextul 
ultimelor evoluții în domeniul democrației;

E. întrucât abordarea consolidată a 
sprijinirii democrației, elaborată în 
contextul Politicii de vecinătate și al 
documentului UE „Agenda schimbării”, 
trebuie să fie completată de o capacitate 
mai mare de reacție rapidă în contextul 
ultimelor evoluții în domeniul democrației 
și al statului de drept;

Or. en

Amendamentul 24
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât IEDDO se axează pe măsurile 
pe termen lung care vin în completarea 
instrumentelor geografice existente ale UE;

F. întrucât Instrumentul european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
se axează pe măsurile urgente cu privire 
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la apărătorii drepturilor omului aflați în 
pericol, inclusiv jurnaliștii și opozanții, și 
pe măsurile pe termen lung care vin în 
completarea instrumentelor geografice 
existente ale UE;

Or. en

Amendamentul 25
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile și ai presei 
(inclusiv jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe 
rețelele de socializare etc.) continuă să 
joace un rol central în fiecare democrație și 
în fiecare proces de democratizare; 
întrucât, datorită lipsei resurselor, datorită 
unui mandat restricționat și a unor 
proceduri excesiv de lungi ale IEDDO, 
acești actori politici au beneficiat până 
acum numai de un sprijin limitat;

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile și ai presei 
(inclusiv jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe 
rețelele de socializare etc.) cu un program 
clar care urmărește îmbunătățirea 
democrației continuă să joace un rol 
central în fiecare democrație și în fiecare 
proces de democratizare; întrucât, datorită 
lipsei resurselor, datorită unui mandat 
restricționat și a unor proceduri excesiv de 
lungi ale IEDDO, acești actori politici au 
beneficiat până acum numai de un sprijin 
limitat;

Or. en

Amendamentul 26
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
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opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile și ai presei 
(inclusiv jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe 
rețelele de socializare etc.) continuă să 
joace un rol central în fiecare democrație și 
în fiecare proces de democratizare; 
întrucât, datorită lipsei resurselor, datorită 
unui mandat restricționat și a unor 
proceduri excesiv de lungi ale IEDDO, 
acești actori politici au beneficiat până 
acum numai de un sprijin limitat;

opoziției, lideri ai organizațiilor de 
tineret), mișcările sociale, reprezentanții 
societății civile și ai presei (inclusiv 
jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe rețelele 
de socializare etc.) continuă să joace un rol 
central în fiecare democrație și în fiecare 
proces de democratizare; întrucât, datorită 
lipsei resurselor, datorită unui mandat 
restricționat și a unor proceduri excesiv de 
lungi ale IEDDO, acești actori politici au 
beneficiat până acum numai de un sprijin 
limitat;

Or. en

Amendamentul 27
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile și ai presei
(inclusiv jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe 
rețelele de socializare etc.) continuă să 
joace un rol central în fiecare democrație 
și în fiecare proces de democratizare; 
întrucât, datorită lipsei resurselor, datorită
unui mandat restricționat și a unor 
proceduri excesiv de lungi ale IEDDO,
acești actori politici au beneficiat până 
acum numai de un sprijin limitat;

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice eminente (disidenți, reprezentanți 
ai opoziției, lideri tineri) mișcările sociale, 
societatea civilă relevantă; presa (inclusiv 
jurnaliști, bloggeri, activistul de pe rețelele 
de socializare etc.) continuă să fie de o 
importanță esențială în fiecare democrație 
și proces de democratizare; întrucât, 
datorită resurselor limitate, acești actori 
politici, având la bază o abordare 
imparțială, au beneficiat numai de un 
sprijin limitat din partea IEDDO;

Or. en

Amendamentul 28
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile și ai presei 
(inclusiv jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe 
rețelele de socializare etc.) continuă să 
joace un rol central în fiecare democrație și 
în fiecare proces de democratizare; 
întrucât, datorită lipsei resurselor, datorită 
unui mandat restricționat și a unor 
proceduri excesiv de lungi ale IEDDO, 
acești actori politici au beneficiat până 
acum numai de un sprijin limitat;

G. întrucât partidele politice, personalitățile 
politice (disidenți, reprezentanți ai 
opoziției, lideri tineri), mișcările sociale, 
reprezentanții societății civile, ai 
domeniului culturii și ai presei (inclusiv 
jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe rețelele 
de socializare, artiștii etc.) continuă să 
joace un rol central în fiecare democrație și 
în fiecare proces de democratizare; 
întrucât, datorită lipsei resurselor, datorită 
unui mandat restricționat și a unor 
proceduri excesiv de lungi ale IEDDO, 
acești actori politici au beneficiat până 
acum numai de un sprijin limitat;

Or. en

Amendamentul 29
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât Consiliul Afaceri Externe a 
aprobat inițiativa creării unui Fond 
european pentru democrație (FED); 
întrucât lucrările avansează rapid către 
instituirea acestuia și este imperios 
necesar să se ajungă la un acord privind 
aspectele operaționale de detaliu;

Or. en

Amendamentul 30
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 
adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a facilita tranziția 
democratică în țările partenere;

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea mișcărilor democratice, oferind 
un sprijin adaptat la situații, flexibil, într-
un timp util și orientat de la bază spre vârf, 
furnizând o reprogramare rapidă acolo 
unde este nevoie, pentru a facilita tranziția 
democratică în țările partenere;

Or. de

Amendamentul 31
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 
adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a facilita tranziția 
democratică în țările partenere;

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 
adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a contribui la facilitarea 
tranziției democratice în țările partenere;

Or. en

Amendamentul 32
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 
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adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a facilita tranziția
democratică în țările partenere;

adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a asigura promovarea
valorilor democratice universale în țările 
partenere;

Or. en

Amendamentul 33
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că FED va genera o 
perspectivă mai strategică și mai politică în 
sprijinirea democrației, oferind un sprijin 
adaptat la situații, flexibil, într-un timp util 
și orientat de la bază spre vârf, furnizând o 
reprogramare rapidă acolo unde este 
nevoie, pentru a facilita tranziția 
democratică în țările partenere;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 34
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. nu ar trebui să ia în considerare 
instituirea unui Fond european pentru 
democrație întrucât aplicarea 
nedemocratică a acestuia și absența unui 
control democratic, transparent și 
independent ridică probleme foarte mari;

Or. en
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Amendamentul 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) să se asigure că, în aceste vremuri de 
austeritate economică, FED rămâne 
neutru din punctul de vedere al 
implicațiilor bugetare, finanțarea, 
personalul și alte resurse necesare fiind 
redistribuite de la instituțiile și agențiile 
UE existente către FED;

Or. en

Amendamentul 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) să demonstreze că, pentru realizarea 
obiectivelor precizate anterior, crearea 
unui nou fond constituie o modalitate mai 
adecvată și mai eficientă decât o revizuire 
a instrumentelor existente, în special 
IEDDO;

Or. fr

Amendamentul 37
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) să elaboreze o misiune clară și 
valorile FED pentru a avea criterii clare 
de selecție a beneficiarilor, în special în 
ceea ce privește metodologia proceselor de 
selecție;

Or. en

Amendamentul 38
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) să sublinieze coerența și eficacitatea 
sprijinului UE pentru democrație, astfel 
cum este prevăzut în Planul de acțiune 
pentru sprijinirea democrației în relațiile 
externe ale UE, precum și să mandateze și 
să organizeze FED în acest sens;

Or. en

Amendamentul 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) să se ia măsuri pentru ca FED să 
garanteze principiul adoptării la nivel 
național a proceselor democratice și ca 
procesul de construcție a democrației să 
se realizeze pornind de la consolidarea 
bazei societății și culminând cu înaltele 
organisme guvernamentale;
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Or. es

Amendamentul 40
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție 
și în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că aspirațiile FED  
promovează și încurajează „reformele
democratice profunde și sustenabile” în 
țările aflate în pretranziție și în cele în 
tranziție către democrație, concentrându-se 
în special, dar nu exclusiv, asupra 
vecinătății europene;

Or. de

Amendamentul 41
Tokia, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Hans-Gert Pöttering, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra 
vecinătății europene;

(b) să se asigure că FED, în timp ce 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție, 
tranziție și posttranziție, va primi un 
mandat axat pe permisiunea de a 
completa măsurile de sprijinire a 
democrației cu alte instrumente și pe 
evidențierea valorii adăugate a noii 
entități;

Or. en

Amendamentul 42
Mikael Gustafsson
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în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Ana Gomes
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene; să sublinieze necesitatea de a 
sprijini participarea femeilor din punct de 
vedere politic, economic și social în 
procesele democratice de reformă din 
țările aflate în procesul de tranziție către 
sistemul democratic;

Or. en

Amendamentul 43
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează dezvoltarea „unei democrații 
profunde și sustenabile” în țările aflate în 
pretranziție și în cele în tranziție, 
concentrându-se în special, dar nu exclusiv, 
asupra vecinătății europene;

Or. en

Amendamentul 44
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special , dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene; să țină seama în mod 
corespunzător de interesul strategic al 
Uniunii Europene în susținerea 
democrației ca un instrument de 
promovare a securității persoanelor la 
nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 45
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED, în timp ce 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție, 
tranziție și posttranziție, va primi un 
mandat clar care să permită completarea 
măsurilor de sprijinire a democrației cu 
alte instrumente, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

Or. en

Amendamentul 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se cu 
prioritate asupra vecinătății europene, mai 
exact asupra Tunisiei, Egiptului, Libiei, 
Yemenului și Marocului, iar acest spațiu 
se poate extinde în temeiul unei hotărâri 
motivate;

Or. es

Amendamentul 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) să se asigure că FED promovează și 
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special, dar nu exclusiv, asupra vecinătății 
europene;

(b) să se asigure că FED promovează și
încurajează „o democrație profundă și 
sustenabilă” în țările aflate în pretranziție și 
în cele în tranziție, concentrându-se în 
special asupra vecinătății europene;

Or. en

Amendamentul 48
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să reitereze faptul că fondurile 
propuse pentru FED nu ar trebui 
cheltuite pentru niciun motiv strategic din 
punct de vedere politic sau pentru 
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încurajarea intereselor economice, ale 
politicii de securitate sau geostrategice ale 
fondatorilor;

Or. en

Amendamentul 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să beneficieze de experiențe 
valoroase printr-o concentrare inițială, 
dar nu exclusivă, asupra vecinătății 
europene;

Or. en

Amendamentul 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) având în vedere dificultățile 
intrinsece și specificitatea activității în 
statele fragile, nu recomandă participarea 
FED în aceste țări;

Or. es

Amendamentul 51
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera bb (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(bb) să permită FED să elaboreze 
modalități eficiente care să ajute țările 
aflate în pretranziție, tranziție și 
posttranziție;

Or. en

Amendamentul 52
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să asigure sinergia și 
complementaritatea cu activitățile statelor
membre, ale agențiilor lor și ale 
fundațiilor pe care le finanțează, 
conlucrând îndeaproape cu acestea, creând 
parteneriate și evitând suprapunerile;

(c) să asigure că FED joacă un rol 
sinergetic și complementar în legătură cu 
activitățile întreprinse de către instituțiile 
europene, inclusiv Parlamentul 
European, statele membre, agențiile lor și 
fundațiile pe care le finanțează, conlucrând 
îndeaproape cu acestea, creând parteneriate 
și evitând suprapunerile;

Or. en

Amendamentul 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să asigure sinergia și 
complementaritatea cu activitățile statelor 
membre, ale agențiilor lor și ale fundațiilor 
pe care le finanțează, conlucrând 
îndeaproape cu acestea, creând parteneriate 
și evitând suprapunerile;

(c) să asigure sinergia și 
complementaritatea cu activitățile statelor
membre, ale agențiilor lor și ale fundațiilor 
pe care le finanțează, conlucrând 
îndeaproape cu acestea, creând parteneriate 
și evitând suprapunerile; în special pentru 
promovarea democrației în zona Mării 
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Mediterane, solicită să se asigure o 
complementaritate și coordonare strânsă 
cu Fundația europeană Anna Lindh;

Or. es

Amendamentul 54
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să sublinieze faptul că toți 
beneficiarii Fondului european pentru 
democrație care a fost propus trebuie 
verificați în prealabil de o terță parte 
independentă și să reitereze că toți 
beneficiarii trebuie să respecte valorile 
democratice, drepturile omului și să adere 
cu strictețe la principiile de non-violență, 
excluzând categoric, prin urmare, 
sprijinul acordat de FED oricăror 
persoane, grupuri, mișcări care au utilizat 
sau utilizează violența sau mijloace 
militare;

Or. en

Amendamentul 55
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO; FED ar putea, de la caz la 
caz,  lansa proiecte care să fi continuate 
ulterior de IEDDO, creând o interfață cu 

(d) să se asigure că FED are un rol activ în
completarea și nu în suprapunerea sau 
limitarea activităților instrumentelor de 
finanțare existente, în special IEDDO; FED 
ar putea, de la caz la caz, lansa proiecte 
care să fi continuate ulterior de IEDDO sau
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IEDDO, astfel încât să asigure coerența și 
sustenabilitatea pe termen lung;

de instrumente geografice, creând o 
interfață de programare care va asigura
coerența și sustenabilitatea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 56
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să se asigure că FED joacă un rol activ
în completarea și nu în limitarea
activităților instrumentelor de finanțare 
existente, în special IEDDO; FED ar 
putea, de la caz la caz,  lansa proiecte care 
să poată fi continuate ulterior de IEDDO, 
creând o interfață cu IEDDO, astfel încât 
să asigure coerența și sustenabilitatea pe 
termen lung;

(d) să se asigure că FED se axează 
exclusiv pe valorile sale adăugate pentru 
a se defini și baza pe un rol complementar
instrumentelor de finanțare deja existente, 
în special IEDDO și Instrumentul de 
stabilitate (IdS), care nu ar trebui redus 
prin activitățile desfășurate de FED; FED 
poate, de la caz la caz, lansa proiecte care
ar putea să fie continuate ulterior de alte 
instrumente, astfel încât să asigure 
coerența și sustenabilitatea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 57
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO; FED ar putea, de la caz la 
caz, lansa proiecte care să fi continuate 
ulterior de IEDDO, creând o interfață cu
IEDDO, astfel încât să asigure coerența și 
sustenabilitatea pe termen lung;

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO și Facilitatea pentru 
societatea civilă; FED ar putea, de la caz la 
caz, lansa proiecte care să fi continuate 
ulterior de IEDDO, creând o interfață cu
IEDDO, astfel încât să asigure coerența și 
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sustenabilitatea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO; FED ar putea, de la caz la 
caz,  lansa proiecte care să fi continuate 
ulterior de IEDDO, creând o interfață cu
IEDDO, astfel încât să asigure coerența și 
sustenabilitatea pe termen lung;

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente; să 
sublinieze faptul că instituirea Fondului 
european pentru democrație nu trebuie să 
conducă la suprapunerea și dublarea cu 
instrumentele existente, în special IEDDO; 
FED ar putea, de la caz la caz, lansa 
proiecte care să fi continuate ulterior de 
IEDDO, creând o interfață cu IEDDO, 
astfel încât să asigure coerența și 
sustenabilitatea pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO; FED ar putea, de la caz la 
caz, lansa proiecte care să fie continuate 
ulterior de IEDDO, creând o interfață cu 
IEDDO, astfel încât să asigure coerența și 
sustenabilitatea pe termen lung;

(d) să se asigure că FED are un rol activ în 
completarea și nu în limitarea activităților 
instrumentelor de finanțare existente, în 
special IEDDO; solicită să se garanteze că 
fondurile destinate IEDDO în viitoarea 
perspectivă financiară (2014-2020) nu vor 
fi diminuate prin instituirea FED; FED ar 
putea, de la caz la caz, lansa proiecte care 
să fie continuate ulterior de IEDDO, cu 
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condiția ca obiectivele proiectului să 
coincidă cu prioritățile, liniile tematice și 
programarea instrumentului, creând o 
interfață cu IEDDO, astfel încât să asigure 
coerența și sustenabilitatea pe termen lung;

Or. es

Amendamentul 60
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera da (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(da) să definească o metodologie precisă 
care să permită evitarea suprapunerilor 
între instrumentele financiare, a 
neclarității structurilor comunitare și 
parlamentare (OPPD, ECG etc.) care 
abordează aspecte legate de drepturile 
omului și FED înainte de începerea 
proiectului;

Or. fr

Amendamentul 61
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel să 
manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice;

Or. fr
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Amendamentul 62
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel încât 
să manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale procesului de 
democratizare, să demareze proiecte care 
până acum nu au putut fi susținute de către 
UE din cauza restricțiilor birocratice și să 
modeleze FED astfel încât să opereze mai 
rapid, mai eficient și mai cuprinzător;

Or. de

Amendamentul 63
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel să 
manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
trei stadii: pretranziție, tranziție și 
posttranziție, să demareze proiecte care 
până acum nu au putut fi susținute de către 
UE din cauza restricțiilor birocratice și să 
modeleze FED astfel încât să manifeste o 
reticență mai mică în fața riscurilor 
respectând în același timp regulamentele 
financiare și restricțiile legale ale 
donatorilor săi;

Or. en

Amendamentul 64
Elena Băsescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor
birocratice și să modeleze FED astfel să 
manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza limitărilor
birocratice și să modeleze FED astfel să 
manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 65
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel să 
manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte, soluții și idei inovatoare de bază
care până acum nu au putut fi susținute de 
către UE din cauza restricțiilor birocratice 
și să modeleze FED astfel să manifeste o 
reticență mai mică în fața riscurilor;

Or. en

Amendamentul 66
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
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susținute de către UE din cauza restricțiilor 
birocratice și să modeleze FED astfel încât 
să manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

susținute de către UE din cauza restricțiilor 
procedurale și reducerii riscurilor; să 
modeleze FED astfel încât să manifeste o 
reticență mai mică în fața riscurilor;

Or. en

Amendamentul 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza restricțiilor
birocratice și să modeleze FED astfel încât 
să manifeste o reticență mai mică în fața 
riscurilor;

(e) să ofere FED capacitatea de a acționa în 
primele stadii ale tranziției, să demareze 
proiecte care până acum nu au putut fi 
susținute de către UE din cauza motivelor 
de procedură și să modeleze FED astfel 
încât să manifeste o reticență mai mică în 
fața riscurilor; cu toate acestea, regretă 
faptul că pentru astfel de proiecte cadrul 
comunitar nu a putut fi utilizat; 
subliniază importanța metodei comunitare 
și invită Comisia să examineze modul în 
care instrumentele UE ar putea fi 
reformate și schimbate, astfel încât să 
permită în viitor mecanisme de reacție 
rapide și prompte;

Or. en

Amendamentul 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) solicită să se asigure imparțialitatea 
misiunilor de observare a alegerilor din 
cadrul UE și din acest motiv consideră că 
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FED nu ar trebui să le includă pe acestea 
între activitățile sale de promovare a 
democrației;

Or. es

Amendamentul 69
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori locali care militează pentru 
reforme democratice;

Or. fr

Amendamentul 70
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (de exemplu,
personalități politice în curs de afirmare, 
partide politice în formare, mișcări 
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neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

populare și ONG-uri neînregistrate, 
sindicate), grupuri de supraveghere 
împotriva abuzurilor, persoanele care 
denunță abuzuri, dizidenți, artiști implicați
în politică, grupuri media, grupuri de 
reflecție etc., pentru a îi permite FED să 
sprijine o gamă largă de actori care 
militează pentru reforme democratice; să 
ofere sprijin celor menționați anterior 
într-o manieră pluralistă;

Or. en

Amendamentul 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, mișcări 
populare și ONG-uri neînregistrate, 
sindicate), grupuri de supraveghere 
împotriva abuzurilor, persoanele care 
denunță abuzuri, dizidenți, artiști implicați
în politică, grupuri media, grupuri de 
reflecție etc., pentru a îi permite FED să 
sprijine o gamă largă de actori care 
militează pentru reforme democratice; să 
ofere sprijin celor menționați anterior 
într-o manieră pluralistă, dar evitând în 
același timp orice finanțare directă a 
partidelor politice;

Or. en

Amendamentul 72
Mikael Gustafsson
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Ana Gomes
în numele Comisiei pentru afaceri externe

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG –uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice; subliniază faptul că 
trebuie acordată prioritate domeniilor 
sensibile din punct de vedere al genului 
privind reformele de democratizare, cum 
ar fi combaterea violenței împotriva 
femeilor, crearea de oportunități de 
angajare a acestora, creșterea participării 
femeilor la alegeri și în partidele politice, 
extinderea accesului egal la justiție și 
educație pentru femei și fete și prevenirea 
sau stoparea încălcărilor existente ale 
drepturilor femeilor;

Or. en

Amendamentul 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
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principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, activiști 
politici, grupuri media și grupuri de 
reflecție, pentru a îi permite FED să 
sprijine o gamă largă de actori care 
militează pentru reforme democratice;

Or. en

Amendamentul 74
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, noi 
actori media (de exemplu, bloggeri etc.), 
organizații pentru drepturile minorităților 
și organizații ale femeilor, pentru a îi 
permite FED să sprijine o gamă largă de 
actori care militează pentru reforme 
democratice;

Or. en

Amendamentul 75
Alexander Graf Lambsdorff
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media, grupuri de reflecție, pentru 
a îi permite FED să sprijine o gamă largă 
de actori care militează pentru reforme 
democratice; să ofere sprijin actorilor și 
mișcărilor politice menționate anterior 
într-o manieră pluralistă;

Or. en

Amendamentul 76
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide 
politice în formare, mișcări populare și 
ONG-uri neînregistrate, sindicate), grupuri 
de supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori în favoarea democrației, 
inclusiv mișcări populare și ONG –uri 
neînregistrate și sindicate, grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
media și grupuri de reflecție, pentru a îi 
permite FED să sprijine o gamă largă de 
actori care militează pentru reforme 
democratice în timp ce se exclude 
finanțarea directă a partidelor politice, cu 
excepția activităților și instruirilor de 
consolidare a capacităților, deoarece 
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finanțarea externă a partidelor politice 
poate duce la discreditarea acestora în 
propriile țări;

Or. en

Amendamentul 77
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media, inclusiv media online și 
grupuri de reflecție, pentru a îi permite 
FED să sprijine o gamă largă de actori care 
militează pentru reforme democratice și 
transformarea țărilor acestora în societăți 
libere și guvernate corespunzător;

Or. en

Amendamentul 78
Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 

(f) să se orienteze, în primele stadii ale 
finanțării dintr-o țară anume, spre un grup 
larg de posibili beneficiari, inclusiv 
principalii actori politici (personalități 
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politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
grupuri media și grupuri de reflecție, 
pentru a îi permite FED să sprijine o gamă 
largă de actori care militează pentru 
reforme democratice;

politice în curs de afirmare, partide politice 
în formare, mișcări populare și ONG-uri 
neînregistrate, sindicate), grupuri de 
supraveghere împotriva abuzurilor, 
persoanele care denunță abuzuri, dizidenți, 
personalități din mediul cultural sau 
instituții de cultură, grupuri media și 
grupuri de reflecție, pentru a îi permite 
FED să sprijine o gamă largă de actori care 
militează pentru reforme democratice;

Or. en

Amendamentul 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să se asigure că există o concentrare 
suficientă, în toate etapele operaționale 
ale FED, asupra oferirii de locuri de 
muncă femeilor și tinerelor, precum și 
asupra metodelor inovatoare de utilizare 
și punere la dispoziție a mediilor sociale;

Or. en

Amendamentul 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) consideră fundamental ca FED să 
ofere un sprijin pluripartidist societăților 
din țările în tranziție, având în vedere 
rolul esențial al acestora în procesul 
democrației, pentru ca ele să contribuie la 
realizarea de consensuri la nivel național;
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Or. es

Amendamentul 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să se asigure că din fondurile 
acordate există campanii internaționale 
de informare cu privire la activiștii și 
organizațiile sprijinite de FED, pentru a 
îngreuna misiunea autorităților 
competente din țările cu regimuri 
nedemocratice de a urmări în justiție sau 
de a hărțui acești activiști ca măsură de 
retorsiune pentru criticile aduse 
autorităților;

Or. en

Amendamentul 82
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi 
direct beneficiarilor și să reatribuie 
resurse financiare prin entități nonprofit, 
cum ar fi fundațiile și ONG-urile; 
reatribuirea, mai ales la început, ar putea 
fi un mecanism eficient care ar permite 
FED să lucreze cu partenerii locali care 
posedă cunoștințele și infrastructurile 
locale necesare și care se bucură de 
încrederea populației locale;

eliminat

Or. fr



AM\887375RO.doc 41/65 PE478.531v01-00

RO

Amendamentul 83
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale; 
reatribuirea ar putea, de asemenea, să 
reducă sarcina administrativă a FED și 
posibilele riscuri;

Or. en

Amendamentul 84
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
într-o manieră nediscriminatorie
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

Or. en
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Amendamentul 85
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi 
direct beneficiarilor și să reatribuie
resurse financiare prin entități nonprofit, 
cum ar fi fundațiile și ONG-urile; 
reatribuirea, mai ales la început, ar putea fi 
un mecanism eficient care ar permite FED 
să lucreze cu partenerii locali care posedă 
cunoștințele și infrastructurile locale 
necesare și care se bucură de încrederea 
populației locale;

(g) să acorde prioritate alocării resurselor 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile, decât alocării 
directe de granturi beneficiarilor finali; 
reatribuirea ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

Or. fr

Amendamentul 86
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

(g) să permită FED să aloce în primul rând
granturi direct beneficiarilor și să reatribuie 
resurse financiare prin entități nonprofit, 
cum ar fi fundațiile și ONG-urile; 
reatribuirea, mai ales la început, ar putea fi 
un mecanism eficient care ar permite FED 
să lucreze cu partenerii locali care posedă 
cunoștințele și infrastructurile locale 
necesare și care se bucură de încrederea 
populației locale;

Or. en



AM\887375RO.doc 43/65 PE478.531v01-00

RO

Amendamentul 87
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale;

(g) să permită FED să aloce granturi direct 
beneficiarilor și să reatribuie resurse 
financiare prin entități nonprofit, cum ar fi 
fundațiile și ONG-urile; reatribuirea, mai 
ales la început, ar putea fi un mecanism 
eficient care ar permite FED să lucreze cu 
partenerii locali care posedă cunoștințele și 
infrastructurile locale necesare și care se 
bucură de încrederea populației locale; să 
permită o structură donatoare centrală 
care va reduce sarcina administrativă a 
FED;

Or. en

Amendamentul 88
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai 
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea acestuia față de fondatorii 
săi;

(h) să mențină o structură de guvernare 
simplă, transparentă și reprezentativă din 
punct de vedere politic, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai 
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea acestuia față de fondatorii 
săi;

Or. fr
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Amendamentul 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai 
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea acestuia față de fondatorii 
săi;

(h) să se asigure că UE are influență 
politică în conformitate cu contribuția sa 
bugetară; să instituie o structură de 
guvernare transparentă și incluzivă, cu o 
proporție echilibrată de reprezentanți ai 
statelor membre și ai instituțiilor UE, 
inclusiv ai Parlamentului, și experți și 
profesioniști independenți; să găsească un 
echilibru clar între autonomia și 
independența FED și responsabilitatea 
acestuia față de fondatorii săi;

Or. en

Amendamentul 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai 
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea acestuia față de fondatorii 
săi;

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată și eficientă din punct de vedere 
al costurilor de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai 
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea cestuia față de fondatorii 
săi și să asigure gradul cel mai înalt 
posibil de integritate financiară a 
propriilor conturi, asigurându-se în 
special că fondurile nu sunt irosite din 
cauza corupției și că nu se alocă fonduri 
niciunei persoane sau entități care deține 
vreo legătură, de orice natură, cu 
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organizații criminale sau teroriste;

Or. en

Amendamentul 91
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai statelor 
membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai
Parlamentului, și experți și profesioniști 
independenți; să găsească un echilibru între 
autonomia și independența FED și 
responsabilitatea acestuia față de fondatorii 
săi;

(h) să mențină o structură de guvernare 
transparentă și incluzivă, cu o proporție 
echilibrată de reprezentanți ai Consiliului, 
Comisiei, Parlamentului și experți și 
profesioniști independenți; să găsească un 
echilibru între autonomia și independența 
FED și responsabilitatea acestuia față de 
fondatorii săi;

Or. en

Amendamentul 92
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ha (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ha) să ia în considerare faptul că 
finanțarea Fondului va proveni în 
principal din bugetul UE; să evalueze 
componența Consiliului guvernatorilor și 
a Comitetului executiv, astfel încât statele 
membre să fie reprezentate prin 
intermediul Consiliului, indiferent de 
contribuțiile financiare individuale și să 
consolideze reprezentarea Parlamentului 
European pentru a asigura participarea 
spectrului său politic central;
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Or. en

Amendamentul 93
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să integreze în FED canale adecvate 
pentru cooperarea și coordonarea 
structurată cu actorii implicați aflați la 
Bruxelles sau la fața locului; să se asigure 
că între viitorul comitet executiv și 
secretariatul FED și Serviciul European 
pentru Acțiune Externă (SEAE), Comisie 
și Parlament există o strânsă cooperare și 
consultare privind strategiile, obiectivele și 
inițiativele respectivelor instrumente UE, 
precum și un dialog structurat cu 
delegațiile UE și ambasadele locale ale 
statelor membre;

(i) să integreze în FED canale adecvate 
pentru cooperarea și coordonarea 
structurată cu actorii implicați aflați la 
Bruxelles sau la fața locului; să se asigure 
că între viitorul comitet executiv și 
secretariatul FED și Serviciul European 
pentru Acțiune Externă (SEAE), Comisie 
și Parlament există o strânsă cooperare și 
consultare privind strategiile, obiectivele și 
inițiativele respectivelor instrumente, 
precum și un dialog structurat cu 
delegațiile UE și ambasadele locale ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să integreze în FED canale adecvate 
pentru cooperarea și coordonarea 
structurată cu actorii implicați aflați la 
Bruxelles sau la fața locului; să se asigure 
că între viitorul comitet executiv și 
secretariatul FED și Serviciul European 
pentru Acțiune Externă (SEAE), Comisie 
și Parlament există o strânsă cooperare și 
consultare privind strategiile, obiectivele și 
inițiativele respectivelor instrumente UE, 
precum și un dialog structurat cu 

(i) să integreze în FED canale adecvate 
pentru cooperarea și coordonarea 
structurată cu actorii implicați aflați la 
Bruxelles sau la fața locului; să se asigure 
că între viitorul comitet executiv și 
personalul FED și Serviciul European 
pentru Acțiune Externă (SEAE), Comisie 
și Parlament există o strânsă cooperare și 
consultare privind strategiile, obiectivele și 
inițiativele respectivelor instrumente UE, 
precum și un dialog structurat cu 
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delegațiile UE și ambasadele locale ale 
statelor membre;

delegațiile UE și ambasadele locale ale 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 95
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți, fiind, de 
asemenea, necesar să se asigure că nu se 
va ajunge la utilizarea ineficientă sau 
abuzivă a fondurilor acordate;

Or. de

Amendamentul 96
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe delegațiile Uniunii Europene și pe 
organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

Or. fr
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Amendamentul 97
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe delegațiile UE, organizațiile locale sau 
pe experți și profesioniști independenți;

Or. en

Amendamentul 98
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari și le consultă cu 
regularitate, fără a avea însă birouri 
regionale, ci bazându-se în schimb pe 
organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

Or. en

Amendamentul 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 

(j) să se asigure că FED are legături solide 
cu grupurile de beneficiari, fără a avea însă 
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birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți;

birouri regionale, ci bazându-se în schimb 
pe organizațiile locale sau pe experți și 
profesioniști independenți care au făcut 
obiectul unor verificări amănunțite 
pentru a se asigura că nu există nici un 
fel de legături cu organizații criminale 
sau teroriste;

Or. en

Amendamentul 100
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor; 
solicitanții nu trebuie să fie supuși unor 
proceduri greoaie de atribuire;
cofinanțarea de către beneficiari nu ar 
trebui să fie o condiție preliminară pentru 
finanțare;

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple, rapide, însă cuprinzătoare de 
acordare a granturilor justificate; 
cofinanțarea de către beneficiari nu ar 
trebui să fie o condiție preliminară pentru 
finanțare;

Or. de

Amendamentul 101
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să organizeze FED ca o structură
administrativă flexibilă și eficientă, cu
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor; 
solicitanții nu trebuie să fie supuși unor 
proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea

(k) să organizeze FED ca o organizație 
administrativă flexibilă și eficientă având 
la bază cea mai bună legislație și 
experiență locale disponibile, cu o 
structură simplă și un sediu în Bruxelles; 
FED ar trebui dotat cu mecanisme simple 
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de către beneficiari nu ar trebui să fie o 
condiție preliminară pentru finanțare;

de acordare a granturilor; solicitanții nu 
trebuie să fie supuși unor proceduri greoaie 
de atribuire; cofinanțarea de către 
beneficiari nu ar trebui să fie o condiție 
preliminară pentru finanțare;

Or. en

Amendamentul 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor; 
solicitanții nu trebuie să fie supuși unor 
proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea 
de către beneficiari nu ar trebui să fie o 
condiție preliminară pentru finanțare;

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor 
administrate de către un personal instruit 
în ceea ce privește aplicarea 
Regulamentului financiar aplicabil 
bugetului UE; solicitanții nu trebuie să fie 
supuși unor proceduri greoaie de atribuire; 
cofinanțarea de către beneficiari nu ar 
trebui să fie o condiție preliminară pentru 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 103
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor; 

(k) să organizeze FED ca o structură 
administrativă flexibilă și eficientă, cu 
sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme 
simple de acordare a granturilor; 
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solicitanții nu trebuie să fie supuși unor 
proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea 
de către beneficiari nu ar trebui să fie o 
condiție preliminară pentru finanțare;

solicitanții nu trebuie să fie supuși unor 
proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea 
de către beneficiari nu ar trebui să fie o 
condiție preliminară pentru finanțare; cu 
toate acestea, acordarea granturilor ar 
trebui să fie condiționată de respectarea 
unor criterii clare și stricte, iar lista 
beneficiarilor ar trebui să fie publică; ar 
trebui să fie puse în aplicare proceduri și 
măsuri de protecție adecvate pentru a 
preveni orice fraudă și orice deturnare de 
fonduri acordate în mod direct sau 
indirect beneficiarilor;

Or. fr

Amendamentul 104
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ka (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ka) să respecte responsabilitățile față de 
donatorii individuali și standardele 
contabile comune atunci când fondurile 
publice sunt direcționate printr-o 
structură administrativă flexibilă;

Or. en

Amendamentul 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ka (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ka) să ia în considerare instituirea FED 
ca un fond fiduciar al UE conform 
planificării din cadrul noului regulament 
financiar al UE; acest fond fiduciar al UE 
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ar trebui să se înscrie în bugetul UE și ar 
trebui să permită contribuții suplimentare 
din partea statelor membre și a actorilor 
privați; în momentul instituirii acestui 
fond fiduciar al UE ar trebui acordată o 
atenție corespunzătoare flexibilității 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ka (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ka) să se asigure că este instituit un 
sistem adecvat de monitorizare, care să 
evalueze eficacitatea finanțării;

Or. en

Amendamentul 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera kb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(kb) îndeamnă să se ia totuși în 
considerare cu prioritate instituirea FED 
ca un instrument de finanțare extern al 
UE din cadrul instituțional al Uniunii 
Europene, astfel încât să garanteze că 
Parlamentul își exercită în mod 
corespunzător competența legislativă și 
bugetară cu privire la contribuția UE și 
activitățile de programare;

Or. en
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Amendamentul 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să garanteze că contribuția UE la 
bugetul FED se face în deplină 
conformitate cu reglementările financiare 
ale UE, reafirmând totodată dreptul 
autorității bugetare de a monitoriza și
supraveghea modul de utilizare al acestei
finanțări;

(l) să garanteze că contribuția UE la 
bugetul FED se face în deplină 
conformitate cu reglementările financiare 
ale UE de către un personal instruit în 
mod adecvat și să asigure transparență în 
alocarea fondurilor UE; subliniază
dreptul autorității bugetare de a monitoriza, 
supraveghea și acorda descărcarea de 
gestiune privind punerea în aplicare a 
fondurilor UE; reamintește 
responsabilitatea Comisiei de a pune în 
aplicare și supraveghea fondurile UE în 
conformitate cu normele de reglementare 
financiară;

Or. en

Amendamentul 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să garanteze că contribuția UE la 
bugetul FED se face în deplină
conformitate cu reglementările financiare 
ale UE, reafirmând totodată dreptul 
autorității bugetare de a monitoriza și 
supraveghea modul de utilizare al acestei 
finanțări;

(l) să garanteze că contribuția UE la 
bugetul FED se face în deplină 
conformitate cu principiile bunelor 
practici financiare, reafirmând totodată 
dreptul autorității bugetare de a monitoriza 
și supraveghea în cele din urmă modul de 
utilizare al acestei finanțări;

Or. en
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Amendamentul 110
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să se asigure că finanțarea FED, în 
situația în care beneficiază de o 
contribuție din partea bugetului 
comunitar, nu va reduce resursele deja 
limitate ale IEDDO;

Or. fr

Amendamentul 111
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să se asigure că, deși oferă 
flexibilitate, FED implică o administrare 
financiară solidă și transparentă, are 
costuri administrative reduse și costuri 
mici de tranzacționare pentru a evita ca 
FED să devină un nivel administrativ 
suplimentar între donatori și beneficiari;

Or. en

Amendamentul 112
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lb) să se asigure că bugetul UE nu 
finanțează mai mult de 50 % din bugetul 
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FED și că finanțarea FED nu se 
realizează în detrimentul resurselor deja 
limitate, alocate în domeniul drepturilor 
omului și democrației, în special IEDDO;

Or. en

Amendamentul 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a 
activităților FED, asigurându-se, printre 
altele că Parlamentul este informat 
regulat prin rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului European
dreptul democratic deplin asupra 
controlului bugetar pentru întreg bugetul
FED și să se asigure că punerea în 
aplicare a măsurilor luate de către FED 
este monitorizată și evaluată complet și 
independent;

Or. en

Amendamentul 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului supervizare 
politică a activităților FED, asigurându-se, 
printre altele că Parlamentul este informat 
regulat prin rapoartele anuale ale FED;

Or. en
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Amendamentul 115
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED; să acorde 
spațiu suficient Parlamentului European 
de a împărtăși puterea sa creativă și 
experiența din partea statelor membre în 
ceea ce privește tranziția, pentru a sprijini 
procesele de democratizare dincolo de 
frontierele Europei;

Or. en

Amendamentul 116
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului European un 
rol de supervizare politică generală a 
activităților și a programării FED, printre 
altele, prin asigurarea informării 
Parlamentului European prin rapoartele 
anuale ale FED;

Or. en

Amendamentul 117
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED; controlul 
bugetar ar trebui realizat pe baza datelor 
cumulate, acordând o atenție deosebită 
securității informațiilor sensibile 
referitoare la beneficiarii FED;

Or. en

Amendamentul 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

(m) să confere Parlamentului un rol de 
supervizare politică generală a activităților 
FED, acesta putând avea contribuții în 
faza de programare și stabilire a 
priorităților și a liniilor strategice și 
asigurându-se că va fi informat regulat prin 
rapoartele anuale privind activitățile FED, 
precum și prin rapoarte de prezentare a 
conturilor;

Or. es

Amendamentul 119
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să confere Parlamentului un rol de (m) să garanteze Parlamentului un rol de 
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supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED;

supervizare politică generală a activităților 
FED, asigurându-se, printre altele că 
Parlamentul este informat regulat prin 
rapoartele anuale ale FED, inclusiv prin 
evaluări din partea unei terțe părți 
independente;

Or. en

Amendamentul 120
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ma (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ma) să acorde suficient spațiu 
Parlamentului European de a împărtăși 
puterea sa creativă și experiența din 
partea statelor membre europene în ceea 
ce privește tranziția, pentru a sprijini 
procesele de democratizare dincolo de 
frontierele Europei;

Or. en

Amendamentul 121
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație, pentru a garanta echilibrul 
politic al comitetului executiv și al 
acțiunilor sale și a permite Parlamentului 



AM\887375RO.doc 59/65 PE478.531v01-00

RO

contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

să-și aducă contribuția, într-un mod 
semnificativ și sistematic, la definirea 
orientărilor politice și strategice care stau 
la baza activităților fondului;

Or. en

Amendamentul 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să crească participarea Parlamentului 
European în Consiliul director al acestui 
instrument pentru a garanta o influență 
adecvată în concordanță cu 
responsabilitatea Parlamentului în 
calitate de componentă a autorității 
bugetare a UE; să se asigure că 
Parlamentul este implicat pe parcursul 
întregului proces de creare, înființate și 
funcționare a FED, printre altele și prin 
includerea unui număr de deputați din PE 
în consiliul său de administrație și în 
comitetul său executiv, pentru a garanta 
echilibrul politic și a permite Parlamentului 
să-și aducă contribuția, într-un mod 
semnificativ și sistematic, la definirea 
orientărilor politice și strategice care stau 
la baza activităților fondului;

Or. en

Amendamentul 123
Vincent Peillon, Barbara Lochbihler, Michael Gahler, Hélène Flautre, Marielle De 
Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice, a priorităților, a rezultatelor 
așteptate și a alocărilor financiare 
globale;

Or. fr

Amendamentul 124
Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE, care să asigure un 
echilibru din punct de vedere politic, în 
consiliul său de administrație și în 
comitetul său executiv, pentru a garanta 
echilibrul politic și a permite Parlamentului 
să-și aducă contribuția, într-un mod 
semnificativ și sistematic, la definirea 
orientărilor politice și strategice care stau 
la baza activităților fondului;

Or. en
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Amendamentul 125
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE, care reflectă 
componența politică centrală a 
Parlamentului, în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

Or. en

Amendamentul 126
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să se asigure că Parlamentul European 
este implicat pe parcursul întregului proces 
de creare, activare și funcționare a FED, 
printre altele, și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și 
reprezentarea egală a PE și a celorlalți 
actori instituționali și a permite 
Parlamentului European să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
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fondului;

Or. en

Amendamentul 127
Mário David

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să-și aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului;

(n) să se asigure că Parlamentul este 
implicat pe parcursul întregului proces de 
creare, înființare și funcționare a FED, 
printre altele și prin includerea unui număr 
de deputați din PE în consiliul său de 
administrație și în comitetul său executiv, 
pentru a garanta echilibrul politic și a 
permite Parlamentului să își aducă 
contribuția, într-un mod semnificativ și 
sistematic, la definirea orientărilor politice 
și strategice care stau la baza activităților 
fondului; să insiste asupra dreptului de 
control și asupra implicării Parlamentului 
European în structura sa de guvernanță, 
pentru a contribui la stabilirea 
obiectivelor anuale, a priorităților, a 
rezultatelor așteptate și a alocărilor 
financiare în termeni generali și pentru a 
participa la monitorizarea activităților;

Or. en

Amendamentul 128
Barbara Lochbihler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera na (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(na) să asigure înființarea unui comitet 
ad-hoc aflat în legătură cu Comitetul 
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executiv care să poată reacționa rapid la 
situațiile de urgență;

Or. en

Amendamentul 129
Andreas Mölzer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate sau, în cazuri 
speciale precum finanțările 
disproporționate într-o perioadă scurtă de 
timp, semestrial;

Or. de

Amendamentul 130
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate, precum și 
valoarea complementară și adăugată a 
acestuia la instrumentele UE și la noua 
configurație a acestora în următoarea 
perioadă financiară;

Or. en

Amendamentul 131
Andrew Duff, Elmar Brok
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să urmărească îndeaproape impactul și 
performanțele FED și să ia în considerare 
în timp util posibilele reforme cu privire la 
dimensiunea, structura, mecanismele de 
finanțare și responsabilitatea executivă a 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 132
Elena Băsescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate; să formuleze 
concluziile adecvate și, dacă este necesar, 
să ajusteze funcționarea FED, în 
consecință;

Or. en

Amendamentul 133
Alexander Graf Lambsdorff

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate; să permită o 
capacitate de monitorizare satisfăcătoare 
în cadrul FED și să asigure evaluări 
independente cu privire la impactul și 
sustenabilitatea acțiunilor finanțate;
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Or. en

Amendamentul 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate, iar 
rezultatele acestei evaluări să fie 
transmise Parlamentului European, 
pentru ca în funcție de acestea să se 
analizeze prelungirea sau menținerea 
mandatului;

Or. es

Amendamentul 135
Sabine Lösing

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să analizeze impactul și performanțele 
FED după un an de activitate;

(o) să analizeze și să evalueze anual
activitățile, impactul și performanțele FED 
prin intermediul unei părți terțe 
independente;

Or. en


