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Amendamentul 1
Tokia Saïfi, Mário David

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât este în interesul Uniunii 
Europene să dea dovadă de ambiție în 
ceea ce privește cooperarea economică și 
să adopte o strategie reciproc avantajoasă, 
responsabilă și flexibilă, bazată pe 
sprijinirea tranzițiilor democratice și a 
apărării drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 2
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Considerentul B

Proiectul de aviz Amendamentul

B. având în vedere toate rezoluțiile 
adoptate de către Parlament în contextul 
Primăverii arabe, privind libertatea 
religioasă, libertatea convingerilor și 
libertatea de conștiință ca valori 
fundamentale și universale care sunt 
esențiale pentru dezvoltarea economică și 
democratică;

B. având în vedere toate rezoluțiile 
adoptate de către Parlament în contextul 
Primăverii arabe;

Or. en

Amendamentul 3
Marielle De Sarnez
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează sprijinul său puternic pentru 
aspirațiile democratice legitime exprimate 
de popoarele din mai multe țări din 
vecinătatea sudică mediteraneană a UE; 
încurajează autoritățile de tranziție să 
faciliteze cât mai rapid posibil tranziția 
pașnică către o democrație veritabilă; 
îndeamnă autoritățile naționale să respecte 
drepturile cetățenilor lor de a demonstra în 
mod pașnic și să nu recurgă la represalii 
violente;

1. reiterează sprijinul său deplin pentru 
aspirațiile democratice legitime exprimate 
de popoarele din mai multe țări din 
vecinătatea sudică mediteraneană a UE; 
încurajează autoritățile de tranziție să 
faciliteze tranziția pașnică către o 
democrație veritabilă; îndeamnă autoritățile 
naționale să respecte drepturile cetățenilor 
lor de a demonstra în mod pașnic și să nu 
recurgă la represalii violente;

Or. fr

Amendamentul 4
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește importanța toleranței pentru 
o societate stabilă și invită țările în 
tranziție politică să garanteze deplina 
respectare a tuturor drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare, libertatea religioasă, de 
conștiință și de gândire pentru toți 
cetățenii, inclusiv membrii comunităților 
creștinilor copți;

2. reamintește importanța dezvoltării 
economice și a unui nivel de trai mai 
ridicat în rândul populației, care sunt 
esențiale pentru o stabilitate politică și 
socială pe termen lung, în statele vizate, și 
invită țările în tranziție politică să 
garanteze deplina respectare a tuturor 
drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertatea de exprimare, de întrunire 
pașnică, de asociere, libertatea religioasă, 
de conștiință și de gândire pentru toți 
cetățenii;

Or. en

Amendamentul 5
Marielle De Sarnez
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. reamintește importanța toleranței pentru 
o societate stabilă și invită țările în tranziție 
politică să garanteze deplina respectare a 
tuturor drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertatea de exprimare, libertatea 
religioasă, de conștiință și de gândire 
pentru toți cetățenii, inclusiv membrii 
comunităților creștinilor copți;

2. reamintește importanța toleranței pentru 
o societate stabilă și invită țările în tranziție 
democratică să garanteze deplina 
respectare a tuturor drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare, libertatea religioasă, de 
conștiință și de gândire pentru toți 
cetățenii, atât bărbați, cât și femei, inclusiv 
membrii comunităților creștinilor copți;
subliniază că accesul liber la informare și 
comunicare, precum și un acces 
necenzurat la internet (libertatea 
internetului) reprezintă drepturi 
universale și indispensabile pentru 
garantarea transparenței și a 
responsabilității în viața publică;

Or. fr

Amendamentul 6
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută abordarea adaptată pentru țările 
partenere urmată în comunicarea comună a 
Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 
Reprezentant (VP/ÎR) intitulată „Un 
răspuns nou în contextul schimbărilor din 
țările vecine”; invită Serviciul european 
pentru acțiune externă (SEAE) să ofere mai 
multe detalii cu privire la modul în care vor 
fi puse în practică principii precum 
răspunderea și condiționalitatea reciprocă 
(„mai mult pentru mai mult”);

3. salută abordarea adaptată pentru țările 
partenere urmată în comunicarea comună a 
Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 
Reprezentant (VP/ÎR) intitulată „Un 
răspuns nou în contextul schimbărilor din 
țările vecine”; invită Serviciul european 
pentru acțiune externă (SEAE) și Comisia 
să ofere mai multe detalii cu privire la 
modul în care vor fi puse în practică 
principii precum răspunderea și 
condiționalitatea reciprocă („mai mult 
pentru mai mult”);
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Or. en

Amendamentul 7
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută abordarea adaptată pentru țările 
partenere urmată în comunicarea comună a 
Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 
Reprezentant (VP/ÎR) intitulată „Un 
răspuns nou în contextul schimbărilor din 
țările vecine”; invită Serviciul european 
pentru acțiune externă (SEAE) să ofere mai 
multe detalii cu privire la modul în care vor
fi puse în practică principii precum 
răspunderea și condiționalitatea reciprocă 
(„mai mult pentru mai mult”);

3. salută abordarea adaptată pentru țările 
partenere urmată în comunicarea comună a 
Comisiei și a Vicepreședintelui/Înaltului 
Reprezentant (VP/ÎR) intitulată „Un 
răspuns nou în contextul schimbărilor din 
țările vecine”; deși Comisia Europeană 
tocmai a început negocierile cu Egiptul, 
Iordania, Maroc și Tunisia în vederea 
stabilirii unor zone de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA), 
invită Serviciul european pentru acțiune 
externă (SEAE) să ofere cât mai curând 
mai multe detalii cu privire la modul în 
care vor fi puse în practică principii 
precum răspunderea și condiționalitatea 
reciprocă („mai mult pentru mai mult”) și 
solicită ca Parlamentul European să se 
implice pe deplin în evaluarea respectării 
condiționalității puse în practică; insistă 
ca strategia Uniunii Europene în materie 
de comerț și investiții pentru țările sud-
mediteraneene să fie însoțită de o aplicare 
efectivă a clauzelor privind respectarea 
drepturilor omului;

Or. fr

Amendamentul 8
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută, în acest context, crearea Grupului 
operativ UE-Tunisia, primul grup operativ 
instituit cu o țară sud mediteraneană pentru 
a asigura o mai bună coordonare a 
sprijinului european și internațional pentru 
tranziția acestei țări; salută faptul că 
Parlamentul a fost implicat în cadrul primei 
reuniuni; solicită VP/ÎR și Comisiei să 
continue să implice Parlamentul ca 
observator în cadrul acestei inițiative, dar 
și al celor viitoare;

4. salută, în acest context, crearea Grupului 
operativ UE-Tunisia, primul grup operativ 
instituit cu o țară sud-mediteraneeană
pentru a asigura o mai bună coordonare a 
sprijinului european și internațional pentru 
tranziția acestei țări; salută faptul că 
Parlamentul a fost implicat în cadrul primei 
reuniuni; solicită VP/ÎR și Comisiei să 
continue să implice Parlamentul în cadrul 
acestei inițiative, dar și al celor viitoare;

Or. en

Amendamentul 9
Marielle De Sarnez, Pier Antonio Panzeri, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută, în acest context, crearea Grupului 
operativ UE-Tunisia, primul grup operativ 
instituit cu o țară sud mediteraneană pentru 
a asigura o mai bună coordonare a 
sprijinului european și internațional pentru 
tranziția acestei țări; salută faptul că 
Parlamentul a fost implicat în cadrul primei 
reuniuni; solicită VP/ÎR și Comisiei să 
continue să implice Parlamentul ca 
observator în cadrul acestei inițiative, dar și 
al celor viitoare;

4. salută, în acest context, crearea Grupului 
operativ UE-Tunisia, primul grup operativ 
instituit cu o țară sud-mediteraneeană
pentru a asigura o mai bună coordonare a 
sprijinului european și internațional pentru 
tranziția acestei țări; salută faptul că 
Parlamentul a fost implicat în cadrul primei 
reuniuni; solicită VP/ÎR și Comisiei să 
continue să implice Parlamentul ca 
observator în cadrul acestei inițiative, dar și 
al celor viitoare; salută crearea în cadrul 
Parlamentului European a unui grup de 
monitorizare a spațiului sud-
mediteraneean în vederea monitorizării 
răspunsului UE la crizele din cadrul 
statelor mediteraneene;

Or. en
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Amendamentul 10
Francisco José Millán Mon

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă să se încheie acorduri 
comerciale ambițioase, echilibrate și 
benefice pentru ambele părți, referitoare 
la bunuri și servicii și care să fie
precedate de studii de impact 
corespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 11
Francisco José Millán Mon

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie 
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale și subliniază că lupta 
împotriva corupției la toate nivelurile ar 
trebui să fie principala prioritate a UE în 
cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud;

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie 
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale și subliniază că lupta 
împotriva corupției la toate nivelurile ar 
trebui să fie principala prioritate a UE în
cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud, precum 
și promovarea unui cadru propice pentru 
investițiile în care siguranța și stabilitatea 
juridică ocupă un loc fundamental;

Or. es

Amendamentul 12
Marielle De Sarnez
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie 
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale și subliniază că lupta 
împotriva corupției la toate nivelurile ar 
trebui să fie principala prioritate a UE în 
cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud;

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie 
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale și subliniază că lupta 
împotriva corupției la toate nivelurile ar
trebui să fie principala prioritate a UE în 
cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud; salută 
activitatea depusă de Banca Europeană 
de Investiții, îndeosebi prin intermediul 
Facilității euro-mediteraneene de 
investiții și parteneriat, și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (BERD) și subliniază 
importanța și necesitatea stabilirii mai 
multor sinergii cu alte instituții financiare 
naționale și internaționale care sunt de 
asemenea active în cadrul acestor state;

Or. fr

Amendamentul 13
Tokia Saïfi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie 
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale și subliniază că lupta 
împotriva corupției la toate nivelurile ar 

5. îndeamnă Comisia să adopte o strategie
care să consolideze rolul său ca investitor 
prin elaborarea de orientări specifice pentru 
investiții responsabile, în vederea reducerii 
inegalităților sociale și diferențelor 
teritoriale și a promovării diversificării 
economiilor locale; propune Comisiei, în 
acest cadru, să țină seama de programele 
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trebui să fie principala prioritate a UE în 
cadrul dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud;

de investiții desfășurate deja în regiune 
(în special cele ale agențiilor naționale ale 
statelor membre, ale Parteneriatului 
Deauville, ale Băncii Europene de 
Investiții și ale Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare), în vederea 
asigurării coerenței acestora și a 
optimizării eficienței propriei sale 
strategii; subliniază că lupta împotriva 
corupției la toate nivelurile ar trebui să fie 
principala prioritate a UE în cadrul 
dezvoltării relațiilor comerciale și 
financiare cu partenerii săi din sud;

Or. fr

Amendamentul 14
Francisco José Millán Mon

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța rolului pe care 
îl au țările vecine din sud în 
aprovizionarea cu energie a mai multor 
state membre și evidențiază potențialul 
ridicat existent în ceea ce privește 
cooperarea în domeniul energiei; 
semnalează necesitatea stimulării 
legăturilor euro-mediteraneene în 
sectorul gazelor și al electricității;

Or. es

Amendamentul 15
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 6
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Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută recentele alegeri echitabile și 
transparente din Tunisia, care oferă un 
bun exemplu pentru alte țări din regiune; 
subliniază importanța alegerilor libere și 
echitabile în crearea societăților 
democratice, transparente și bazate pe 
integrare, punând astfel bazele unei 
stabilități crescute, care este o precondiție 
necesară pentru atragerea investițiilor 
internaționale și generarea de creștere 
sustenabilă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Francisco José Millán Mon

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută recentele alegeri echitabile și 
transparente din Tunisia, care oferă un bun 
exemplu pentru alte țări din regiune; 
subliniază importanța alegerilor libere și 
echitabile în crearea societăților 
democratice, transparente și bazate pe 
integrare, punând astfel bazele unei 
stabilități crescute, care este o precondiție 
necesară pentru atragerea investițiilor 
internaționale și generarea de creștere 
sustenabilă.

6. salută recentele alegeri echitabile și 
transparente din Tunisia, care oferă un bun 
exemplu pentru alte țări din regiune; 
subliniază importanța alegerilor libere și 
echitabile în crearea societăților 
democratice, transparente și bazate pe 
integrare, punând astfel bazele unei 
stabilități crescute, care este o precondiție 
necesară pentru atragerea investițiilor 
internaționale și generarea de creștere 
sustenabilă; subliniază necesitatea 
efectuării de reforme la nivel economic, 
juridic și social, pe lângă schimbările 
democratice, în vederea deschiderii și 
modernizării structurilor socioeconomice 
din aceste țări.

Or. es
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Amendamentul 17
Marielle De Sarnez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută recentele alegeri echitabile și 
transparente din Tunisia, care oferă un bun 
exemplu pentru alte țări din regiune; 
subliniază importanța alegerilor libere și 
echitabile în crearea societăților 
democratice, transparente și bazate pe 
integrare, punând astfel bazele unei 
stabilități crescute, care este o precondiție 
necesară pentru atragerea investițiilor 
internaționale și generarea de creștere 
sustenabilă.

6. salută recentele alegeri echitabile și 
transparente din Tunisia, care oferă un bun 
exemplu pentru alte țări din regiune; 
subliniază importanța alegerilor libere și 
echitabile pentru asigurarea unității 
acestor state prin instaurarea unor 
instituții democratice și pluraliste, punând 
astfel bazele unei stabilități crescute, care 
este o precondiție necesară pentru atragerea 
investițiilor internaționale și generarea de 
creștere sustenabilă.

Or. fr


