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Amendamentul 1
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezultatele conferințele
privind aderarea, cu participarea Islandei, 
organizate la nivel ministerial, la 27 iunie 
2010 și 27 iunie 2011, precum și conferința 
privind aderarea, cu participarea Islandei, 
la nivel de adjuncți, din 19 octombrie 2011,

– având în vedere rezultatele conferințelor
privind aderarea, cu participarea Islandei, 
organizate la nivel ministerial, la 27 iunie 
2010, 27 iunie 2011 și la 12 decembrie
2011, precum și conferința privind 
aderarea, cu participarea Islandei, la nivel 
de adjuncți, din 19 octombrie 2011,

Or. en

Amendamentul 2
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”), 
desfășurat în perioada noiembrie 2010 –
iunie 2011,

– având în vedere rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”),

Or. en

Amendamentul 3
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât procesul de examinare 
analitică a acquis-ului comunitar este 
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aproape finalizat;

Or. en

Amendamentul 4
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât până acum, în cadrul 
negocierilor de aderare, au fost deschise și 
închise în mod provizoriu patru capitole 
(Capitolul 2 - Libera circulație a 
lucrătorilor, Capitolul 7 – Legislația în 
materie de proprietate intelectuală, 
Capitolul 25 - Știință și cercetare, 
Capitolul 26 - Educație și cultură) și încă 
două capitole au fost deschise (Capitolul 5 
- Achiziții publice și Capitolul 10 -
Societatea informațională și mass-media);

B. întrucât până acum, în cadrul 
negocierilor de aderare, au fost deschise și 
închise în mod provizoriu opt capitole;

Or. en

Amendamentul 5
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât până acum, în cadrul 
negocierilor de aderare, au fost deschise și 
închise în mod provizoriu patru capitole 
(Capitolul 2 - Libera circulație a 
lucrătorilor, Capitolul 7 – Legislația în 
materie de proprietate intelectuală, 
Capitolul 25 - Știință și cercetare, Capitolul 
26 - Educație și cultură) și încă două 
capitole au fost deschise (Capitolul 5 -

B. întrucât până acum, în cadrul 
negocierilor de aderare, au fost deschise și 
închise în mod provizoriu opt capitole 
(Capitolul 2 - Libera circulație a 
lucrătorilor, Capitolul 6 – Legislația 
întreprinderilor, Capitolul 7 – Legislația 
în materie de proprietate intelectuală, 
Capitolul 20 – Politica privind 
întreprinderile și industria, Capitolul 21 –
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Achiziții publice și Capitolul 10 -
Societatea informațională și mass-media);

Rețelele transeuropene, Capitolul 23 –
Sistemul judiciar și drepturi 
fundamentale și Capitolul 25 - Știință și 
cercetare, Capitolul 26 - Educație și 
cultură) și încă trei capitole au fost 
deschise (Capitolul 5 - Achiziții publice,
Capitolul 10 - Societatea informațională și 
mass-media și Capitolul 33 – Dispoziții 
financiare și bugetare);

Or. en

Amendamentul 6
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât ar trebui să se țină seama de
specificitățile Islandei, în condițiile 
garantării depline a principiilor și acquis-
ului UE;

E. întrucât procesul de aderare a Islandei 
ar trebui să garanteze pe deplin principiile 
și acquis-ul UE;

Or. en

Amendamentul 7
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută deschiderea a șase capitole de 
negociere și închiderea provizorie a patru 
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

2. ia act de deschiderea a șase capitole de 
negociere și închiderea provizorie a patru 
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare;
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Amendamentul 8
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută deschiderea a șase capitole de 
negociere și închiderea provizorie a patru 
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

2. susține progresul Islandei în cadrul 
procesului de aderare; salută deschiderea 
a șase capitole de negociere și închiderea 
provizorie a patru dintre acestea în cadrul 
negocierilor de aderare; consideră că este 
important să fie create condițiile pentru 
încheierea procesului de aderare a Islandei 
și pentru ca aderarea acesteia să fie 
încununată de succes;

Or. en

Amendamentul 9
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută deschiderea a șase capitole de 
negociere și închiderea provizorie a patru
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

2. salută deschiderea a unsprezece capitole 
de negociere și închiderea provizorie a opt
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

Or. en
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Amendamentul 10
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. salută deschiderea a șase capitole de 
negociere și închiderea provizorie a patru
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

2. salută deschiderea a unsprezece capitole 
de negociere și închiderea provizorie a opt
dintre acestea în cadrul negocierilor de 
aderare; consideră că este important să fie 
create condițiile pentru încheierea 
procesului de aderare a Islandei și pentru 
ca aderarea acesteia să fie încununată de 
succes;

Or. en

Amendamentul 11
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută perspectiva de a primi, ca nou 
membru al UE, o țară cu o puternică 
tradiție democratică și cultură civică;

3. salută perspectiva de a primi, ca nou 
membru al UE, o țară cu o deosebit de
îndelungată și puternică tradiție 
democratică și cultură civică;

Or. en

Amendamentul 12
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. remarcă legăturile istorice apropiate 
dintre Islanda și Europa de Nord și 
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succesul cooperării euro-atlantice de 
peste 60 de ani;

Or. en

Amendamentul 13
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de procesul în curs de revizuire a 
Constituției islandeze care vizează sporirea 
garanțiilor democratice, întărirea 
sistemului de control și echilibru, 
îmbunătățirea funcționării instituțiilor 
statului și o mai bună definire a rolului și 
competențelor acestora;

4. ia act cu satisfacție de procesul în curs 
de revizuire a Constituției islandeze care 
vizează sporirea garanțiilor democratice, 
întărirea sistemului de control și echilibru, 
îmbunătățirea funcționării instituțiilor 
statului pentru o mai bună definire a 
rolului și competențelor acestora și, în 
general, sporirea transparenței acțiunii 
politice și administrative; în acest context, 
salută în mod explicit experiența pozitivă 
a unei comisii constituționale desemnate 
de către cetățeni prin alegeri la nivel 
național;

Or. de

Amendamentul 14
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

4. ia act de procesul în curs de revizuire a 
Constituției islandeze care vizează sporirea 
garanțiilor democratice, întărirea 
sistemului de control și echilibru, 
îmbunătățirea funcționării instituțiilor 
statului și o mai bună definire a rolului și 
competențelor acestora;

4. ia act de înființarea Consiliului 
Constituțional și de procesul în curs de 
revizuire a Constituției islandeze care 
vizează sporirea garanțiilor democratice, 
întărirea sistemului de control și echilibru, 
îmbunătățirea funcționării instituțiilor 
statului și o mai bună definire a rolului și 
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competențelor acestora și salută eforturile 
de consolidare a rolului și a eficienței 
Parlamentului prin consolidarea rolului 
de control al instituției;

Or. en

Amendamentul 15
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act de remanierea guvernului 
islandez de la 31 decembrie 2011; își 
exprimă încrederea că noul guvern va 
continua negocierile, cu un angajament 
mai puternic și mai susținut față de 
procesul de aderare;

Or. en

Amendamentul 16
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în protejarea drepturilor omului și 
asigurarea unui înalt nivel de cooperare cu 
mecanismele internaționale de protecție a 
drepturilor omului; subliniază faptul că 
aderarea Islandei la UE va consolida și mai 
mult rolul Uniunii de promotor și apărător 
la scară mondială al drepturilor omului și 
libertăților fundamentale;

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în protejarea drepturilor omului și 
asigurarea unui înalt nivel de cooperare cu 
mecanismele internaționale de protecție a 
drepturilor omului; remarcă faptul că 
Islanda se numără printre primele țări 
care recunosc noile țări independente și 
pe cele care luptă pentru a-și dobândi 
independența; subliniază faptul că 
aderarea Islandei la UE va consolida și mai 
mult rolul Uniunii de promotor și apărător 
la scară mondială al drepturilor omului și 
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libertăților fundamentale;

Or. en

Amendamentul 17
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. ia act de progresele satisfăcătoare 
înregistrate în întărirea independenței și 
eficienței sistemului judiciar, precum și în 
întărirea cadrului de politici în materie de 
combatere a corupției;

6. salută progresele satisfăcătoare 
înregistrate în întărirea independenței și 
eficienței sistemului judiciar, precum și în 
întărirea cadrului de politici în materie de 
combatere a corupției, recunoscut prin 
închiderea provizorie a Capitolului 23;

Or. en

Amendamentul 18
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută noua lege a mass-mediei adoptată 
de Althingi la 20 aprilie 2011; încurajează 
comisiile parlamentare competente, numite 
în vara anului 2011, să se concentreze 
asupra cadrului legislativ din acest 
domeniu și a concentrării proprietății pe 
piața mass-mediei islandeze, precum și 
asupra rolului Societății publice de 
radioteleviziune pe piața publicității;

7. salută totodată noua lege a mass-mediei 
adoptată de Althingi la 20 aprilie 2011; 
încurajează comisiile parlamentare 
competente, numite în vara anului 2011, să 
se concentreze asupra cadrului legislativ 
din acest domeniu și a concentrării 
proprietății pe piața mass-mediei islandeze, 
precum și asupra rolului Societății publice 
de radioteleviziune pe piața publicității;

Or. en
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Amendamentul 19
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. își reiterează sprijinul pentru 
Inițiativa islandeză privind mijloacele 
moderne de informare în masă și așteaptă 
cu interes transpunerea acesteia în 
legislație și în practica judiciară, acest 
lucru permițându-le Islandei și UE să 
ocupe o poziție puternică în ceea ce 
privește protecția juridică a libertăților de 
exprimare și de informare;

Or. en

Amendamentul 20
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează invitația adresată autorităților 
islandeze de a armoniza drepturile 
cetățenilor UE referitoare la dreptul 
acestora de a vota la alegerile locale din 
Islanda;

8. își menține invitația adresată 
autorităților islandeze de a armoniza 
drepturile cetățenilor UE referitoare la 
dreptul acestora de a vota la alegerile 
locale din Islanda;

Or. en

Amendamentul 21
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9



PE478.707v01-00 12/32 AM\888639RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de diviziunile politice din 
cadrul guvernului referitoare la calitatea de 
membru al UE și încurajează adoptarea 
unei strategii cuprinzătoare în vederea 
aderării la UE, pentru anumite domenii și, 
în special, pentru acelea care nu sunt vizate 
de SEE;

9. ia act de diviziunile politice din cadrul 
guvernului precum și din cadrul tuturor 
forțelor politice principale ale Islandei 
referitoare la calitatea de membru al UE și 
încurajează adoptarea unei strategii 
cuprinzătoare în vederea aderării la UE, 
pentru anumite domenii și, în special, 
pentru acelea care nu sunt vizate de SEE;

Or. en

Amendamentul 22
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de diviziunile politice din 
cadrul guvernului referitoare la calitatea de 
membru al UE și încurajează adoptarea 
unei strategii cuprinzătoare în vederea 
aderării la UE, pentru anumite domenii și, 
în special, pentru acelea care nu sunt vizate 
de SEE;

9. este preocupat de diviziunile politice din 
cadrul guvernului referitoare la calitatea de 
membru al UE; evidențiază faptul că, 
utilizând negocierile de aderare drept 
instrument în conflictele politice interne, 
opoziția subminează poziția Islandei în 
negocierile de aderare la UE și amenință 
guvernul că va pierde sprijinul necesar în 
Parlament și că acesta se va vedea nevoit 
să demisioneze; încurajează adoptarea unei 
strategii cuprinzătoare în vederea aderării 
la UE, pentru anumite domenii și, în 
special, pentru acelea care nu sunt vizate 
de SEE;

Or. en

Amendamentul 23
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. este preocupat de diviziunile politice din 
cadrul guvernului referitoare la calitatea de 
membru al UE și încurajează adoptarea 
unei strategii cuprinzătoare în vederea 
aderării la UE, pentru anumite domenii și, 
în special, pentru acelea care nu sunt vizate 
de SEE;

9. este preocupat de diviziunile politice din 
cadrul guvernului și al parlamentului 
(Althingi) referitoare la calitatea de 
membru al UE și încurajează adoptarea 
unei strategii cuprinzătoare în vederea 
aderării la UE, pentru anumite domenii și, 
în special, pentru acelea care nu sunt vizate 
de SEE;

Or. en

Amendamentul 24
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act cu satisfacție de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 
continuării negocierilor de aderare; salută 
sprijinul acordat de guvern unei dezbateri 
în cunoștință de cauză și echilibrate cu 
privire la procesul de aderare și 
implicarea societății islandeze în 
dezbaterile publice privind calitatea de 
membru al UE;

10. ia act de faptul că o mare parte din 
islandezi sunt în favoarea continuării 
negocierilor de aderare;

Or. nl

Amendamentul 25
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act cu satisfacție de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 

10. ia act cu satisfacție de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 
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continuării negocierilor de aderare; salută 
sprijinul acordat de guvern unei dezbateri 
în cunoștință de cauză și echilibrate cu 
privire la procesul de aderare și implicarea 
societății islandeze în dezbaterile publice 
privind calitatea de membru al UE;

continuării negocierilor de aderare; salută 
sprijinul acordat de guvern unei dezbateri 
în cunoștință de cauză și echilibrate cu 
privire la procesul de aderare și implicarea 
societății islandeze în dezbaterile publice 
privind calitatea de membru al UE; 
sugerează că UE ar trebui să le ofere 
cetățenilor Islandei toate informațiile 
posibile cu privire la consecințele aderării 
la UE pentru această țară și pentru UE 
însăși, astfel încât islandezii să poată fi 
bine informați și să își bazeze 
argumentele pro și contra pe fapte 
concrete și evoluții reale, nu pe fobii și 
argumente false;

Or. en

Amendamentul 26
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. ia act cu satisfacție de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 
continuării negocierilor de aderare; salută 
sprijinul acordat de guvern unei dezbateri 
în cunoștință de cauză și echilibrate cu 
privire la procesul de aderare și implicarea 
societății islandeze în dezbaterile publice 
privind calitatea de membru al UE;

10. ia act cu satisfacție de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 
continuării negocierilor de aderare; salută 
sprijinul acordat de guvern unei dezbateri 
în cunoștință de cauză și echilibrate cu 
privire la procesul de aderare și implicarea 
societății islandeze în dezbaterile publice și 
în decizia finală privind calitatea de 
membru al UE;

Or. de

Amendamentul 27
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE;

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE pe termen mediu, cu 
condiția ca aceasta să soluționeze în 
continuare deficiențele actuale prin 
politici macroeconomice și reforme 
structurale adecvate;

Or. en

Amendamentul 28
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE;

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE; reamintește totuși 
necesitatea abordării complete a 
obligațiilor actuale ale SEE, astfel cum 
sunt stabilite de Autoritatea de 
supraveghere a AELS;

Or. en

Amendamentul 29
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE;

12. salută faptul că Islanda a obținut, în 
general, rezultate satisfăcătoare în ceea ce 
privește implementarea obligațiilor SEE și 
capacitatea sa de a face față presiunii 
concurențiale și forțelor pieței din 
interiorul UE; remarcă legăturile 
economice strânse dintre Islanda și UE;

Or. en

Amendamentul 30
Judith Sargentini, Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze amestecul, încă semnificativ, al
statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă;

13. remarcă intervenția încă semnificativă 
a statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă și 
încurajează autoritățile islandeze să 
reformeze și să deschidă treptat aceste 
sectoare, luând în considerare în mod 
corespunzător specificitățile acestei țări;

Or. en

Amendamentul 31
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze amestecul, încă semnificativ, al

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze intervenția, încă semnificativă, a
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statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă;

statului în sectorul bancar și să reducă 
protecția față de concurența străină în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului;

Or. en

Amendamentul 32
Johannes Cornelis van Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze amestecul, încă semnificativ, al 
statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă;

13. solicită insistent autorităților islandeze 
să abordeze amestecul, încă semnificativ, 
al statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă; subliniază 
faptul că eliminarea protecționismului 
este o cerință obligatorie pentru o 
dezvoltare economică durabilă;

Or. en

Amendamentul 33
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze amestecul, încă semnificativ, al 
statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă;

13. încurajează autoritățile islandeze să 
abordeze amestecul, încă semnificativ, al 
statului în sectorul bancar, precum și în 
sectoarele energiei, transportului aerian și 
pescuitului, care sunt, în continuare, 
protejate de concurența externă; susține, în 
acest sens, eforturile de a obține mai 
multe informații privind cauzele 
prăbușirii sistemului economic și 
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financiar al Islandei și de a desprinde 
concluziile politice adecvate;

Or. de

Amendamentul 34
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. felicită Islanda pentru încheierea cu 
succes a Programului de redresare 
economică, în colaborare cu FMI, program 
ce avea ca obiectiv consolidarea fiscală și 
economică;

14. felicită Islanda pentru încheierea cu 
succes a Programului de redresare 
economică, în colaborare cu FMI, program 
ce avea ca obiectiv stabilizarea valutară, 
restructurarea bancară și consolidarea 
fiscală;

Or. en

Amendamentul 35
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act cu satisfacție de bunele progrese 
economice realizate și de restructurarea și 
reformele ample desfășurate în sectorul 
financiar; solicită să se depună și în 
continuare eforturi în vederea reducerii 
nivelului șomajului și, în special, al 
șomajului în rândurile tinerilor;

15. ia act cu satisfacție de bunele progrese 
economice realizate și de restructurarea și 
reformele ample desfășurate în sectorul 
financiar; încurajează autoritățile 
islandeze să își continue eforturile în 
vederea reducerii nivelului șomajului și, în 
special, al șomajului în rândurile tinerilor;

Or. en
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Amendamentul 36
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act cu satisfacție de bunele progrese 
economice realizate și de restructurarea și 
reformele ample desfășurate în sectorul 
financiar; solicită să se depună și în 
continuare eforturi în vederea reducerii 
nivelului șomajului și, în special, al 
șomajului în rândurile tinerilor;

15. ia act cu satisfacție de bunele progrese 
economice realizate și de restructurarea și 
reformele ample desfășurate în sectorul 
financiar; solicită să se depună și în 
continuare eforturi în vederea reducerii 
nivelului șomajului și, în special, al 
șomajului în rândurile tinerilor, precum și 
în vederea combaterii active a tendințelor 
fenomenului de migrație în rândul 
populației;

Or. de

Amendamentul 37
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. invită autoritățile islandeze să abordeze 
nivelul scăzut al investițiilor publice și 
private și rata înaltă a inflației rezultate de 
pe urma crizei economice și financiare;

16. invită autoritățile islandeze să abordeze 
nivelul scăzut al investițiilor publice și 
private și rata înaltă a inflației rezultate de 
pe urma crizei economice și financiare și 
să vină cu soluții pentru problema gravă a 
falimentului conturbator pentru multe 
gospodării ale populației;

Or. de

Amendamentul 38
Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. salută adoptarea Declarației de 
politică pentru 2020 a Islandei și 
încurajează guvernul să stimuleze 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din 
țară, facilitându-le prezența pe piața 
internațională și asigurând un acces 
adecvat la resurse financiare;

Or. en

Amendamentul 39
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de decizia Autorității de supraveghere a 
AELS de a deferi cazul „Icesave” Curții 
SEE și de hotărârea Curții Supreme a 
Islandei, care a confirmat Legea urgenței 
din 6 octombrie 2008; apreciază faptul că 
autoritățile islandeze continuă să depună 
eforturi în vederea soluționării acestei 
dispute și salută primele plăți parțiale 
către creditorii prioritari în procesul de 
lichidare a Landsbanki Íslands hf, 
estimate la aproximativ o treime din 
creanțele prioritare recunoscute;

Or. en

Amendamentul 40
Johannes Cornelis van Baalen

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de decizia Autorității de supraveghere a 
AELS de a aduce Islanda în fața Curții 
AELS pentru încălcarea Directivei 
privind sistemele de garantare a 
depozitelor și de hotărârea Curții Supreme 
a Islandei, care a confirmat Legea urgenței 
din 6 octombrie 2008; reamintește că 
trebuie îndeplinite obligațiile existente, 
precum cele identificate de Autoritatea de 
supraveghere a AELS în cadrul Acordului 
privind SEE; apreciază faptul că 
autoritățile islandeze continuă să depună 
eforturi în vederea soluționării acestei 
dispute și se așteaptă că toate solicitările 
deponenților către Landsbanki să fie 
protejate pe deplin și în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 41
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 

18. reamintește că problema cu privire la 
Icesave este un litigiu bilateral, care nu ar 
trebui să afecteze procesul de aderare a 
Islandei; ia act de răspunsul Islandei la 
avizul motivat al Autorității de 
supraveghere a AELS și de hotărârea Curții 
Supreme a Islandei, care a confirmat Legea 
urgenței din 6 octombrie 2008; apreciază 
faptul că autoritățile islandeze continuă să 
depună eforturi în vederea soluționării 
acestei dispute; evidențiază, în acest sens, 
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și în mod corespunzător; faptul că comisia de lichidare a 
Landsbanki a început deja să achite 
creanțele prioritare, inclusiv pe cele ale 
Regatului Unit și ale Țărilor de Jos, și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 42
Judith Sargentini

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

18. ia act de răspunsul Islandei la avizul 
motivat al Autorității de supraveghere a 
AELS și de hotărârea Curții Supreme a 
Islandei, care a confirmat Legea urgenței 
din 6 octombrie 2008; apreciază faptul că 
autoritățile islandeze continuă să depună 
eforturi în vederea soluționării acestei 
dispute; evidențiază, în acest sens, faptul 
că comisia de lichidare a Landsbanki a 
început deja să achite creanțele prioritare, 
inclusiv pe cele ale Regatului Unit și ale 
Țărilor de Jos, și se așteaptă că toate 
solicitările deponenților către Landsbanki 
să fie protejate pe deplin și în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 43
Ria Oomen-Ruijten

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și la 
decizia ulterioară a Autorității de 
supraveghere a AELS de a aduce Islanda 
în fața Curții AELS pentru încălcarea 
Directivei privind sistemele de garantare a 
depozitelor; ia act, de asemenea, de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 44
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; ia act 
de răspunsul Islandei la avizul motivat al 
Autorității de supraveghere a AELS și de 
hotărârea Curții Supreme a Islandei, care a 
confirmat Legea urgenței din 6 octombrie 
2008; apreciază faptul că autoritățile 
islandeze continuă să depună eforturi în 
vederea soluționării acestei dispute și se 
așteaptă că toate solicitările deponenților 
către Landsbanki să fie protejate pe deplin 
și în mod corespunzător;

18. reamintește că disputa cu privire la 
Icesave nu a fost, încă, soluționată; 
evidențiază faptul că problema Icesave 
trebuie rezolvată în afara negocierilor de 
aderare și nu trebuie să constituie un 
obstacol în procesul de aderare a 
Islandei; ia act de răspunsul Islandei la 
avizul motivat al Autorității de 
supraveghere a AELS și de hotărârea Curții 
Supreme a Islandei, care a confirmat Legea 
urgenței din 6 octombrie 2008; apreciază 
faptul că autoritățile islandeze continuă să 
depună eforturi în vederea soluționării 
acestei dispute și se așteaptă că toate 
solicitările deponenților către Landsbanki 
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să fie protejate pe deplin și în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 45
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); salută
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze, subliniind, în același 
timp, necesitatea îndeplinirii criteriilor 
pentru deschiderea Capitolului 11 -
Agricultură și dezvoltare rurală și a 
Capitolului 22 - Politica regională și 
coordonarea instrumentelor structurale;

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); ia act de
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze, subliniind, în același 
timp, necesitatea îndeplinirii criteriilor 
pentru deschiderea Capitolului 11 -
Agricultură și dezvoltare rurală și a 
Capitolului 22 - Politica regională și 
coordonarea instrumentelor structurale;

Or. en

Amendamentul 46
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); salută 
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze, subliniind, în același 
timp, necesitatea îndeplinirii criteriilor 
pentru deschiderea Capitolului 11 -
Agricultură și dezvoltare rurală și a 
Capitolului 22 - Politica regională și 
coordonarea instrumentelor structurale;

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); salută 
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze și speră că negocierile 
de aderare se vor desfășura cu succes pe 
durata acestei președinții, date fiind 
legăturile apropiate dintre cele două țări, 
subliniind, în același timp, necesitatea 
îndeplinirii criteriilor pentru deschiderea 
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Capitolului 11 - Agricultură și dezvoltare 
rurală și a Capitolului 22 - Politica 
regională și coordonarea instrumentelor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 47
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); salută 
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze, subliniind, în același 
timp, necesitatea îndeplinirii criteriilor 
pentru deschiderea Capitolului 11 -
Agricultură și dezvoltare rurală și a 
Capitolului 22 - Politica regională și 
coordonarea instrumentelor structurale;

20. ia act de rezultatele procesului de 
examinare analitică („screening”); salută 
ambiția declarată a Islandei de a deschide 
toate capitolele de negociere în timpul 
Președinției daneze, subliniind, în același 
timp, necesitatea îndeplinirii criteriilor 
pentru deschiderea Capitolului 11 -
Agricultură și dezvoltare rurală și a 
Capitolului 22 - Politica regională și 
coordonarea instrumentelor structurale și a 
criteriului pentru închiderea 
Capitolului 33 – Dispoziții financiare și 
bugetare; 

Or. en

Amendamentul 48
Cristian Dan Preda, Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. recunoaște eficiența și profesionalismul 
administrației islandeze, însă, cu toate 
acestea, invită guvernul Islandei să 
continue, conform planurilor, 

21. salută actuala consolidare a 
ministerelor, recunoaște eficiența și 
profesionalismul administrației islandeze și 
sprijină obiectivul general de întărire a 
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consolidarea ministerelor, ce are ca 
obiectiv general întărirea capacității și
coordonării administrative și să 
consolideze capacitățile în materie de 
elaborare de politici ale acestora;

capacității și coordonării administrative a 
ministerelor islandeze;

Or. en

Amendamentul 49
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice;

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
sustenabilă a resurselor halieutice care să 
ia în considerare, de asemenea, 
experiența specifică a Islandei în acest 
domeniu;

Or. de

Amendamentul 50
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 

23. ținând seama de faptul că politica 
privind sectorul pescuitului din Islanda 
este, în prezent, în curs de revizuire, invită 
Islanda și UE să abordeze acest capitol de 
negociere în mod constructiv, în scopul 
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acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice;

găsirii unei soluții reciproc satisfăcătoare 
pentru gestionarea și exploatarea 
sustenabilă a resurselor halieutice;

Or. en

Amendamentul 51
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice;

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice, având în vedere tradiția și 
practica pescuitului în Islanda;

Or. en

Amendamentul 52
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 

23. ținând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât și 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda și UE să abordeze 
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acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
și exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice;

acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluții 
satisfăcătoare pentru gestionarea și 
exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice;

Or. es

Amendamentul 53
Indrek Tarand, Judith Sargentini
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că este important să se creeze
structuri administrative în domeniul 
agriculturii, recunoscând specificitățile 
agriculturii islandeze și procesul de 
reformă, în curs, al Politicii agricole 
comune;

24. consideră că este important să se ia 
măsuri pentru ca structurile
administrative să fie adaptate în mod 
corespunzător pentru participarea deplină 
a Islandei la PAC încă din ziua aderării, 
recunoscând specificitățile agriculturii 
islandeze, mai ales în ceea ce privește 
actuala independență alimentară a țării și 
procesul de reformă, în curs, al Politicii 
agricole comune;

Or. en

Amendamentul 54
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că este important să se creeze
structuri administrative în domeniul 
agriculturii, recunoscând specificitățile 
agriculturii islandeze și procesul de 
reformă, în curs, al Politicii agricole 
comune;

24. consideră că este important să se creeze 
structuri administrative în domeniul 
agriculturii, luând în considerare, 
totodată, procesul de reformă, în curs, al 
Politicii agricole comune;
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Or. en

Amendamentul 55
Ivari Padar

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. consideră că este important să se 
creeze structuri administrative în domeniul 
agriculturii, recunoscând specificitățile 
agriculturii islandeze și procesul de 
reformă, în curs, al Politicii agricole 
comune;

24. consideră că este esențial să se creeze 
structuri administrative în domeniul 
agriculturii, pentru a asigura o gestionare 
adecvată a fondurilor UE și pentru a 
recunoaște specificitățile agriculturii 
islandeze și procesul de reformă, în curs, al 
Politicii agricole comune;

Or. en

Amendamentul 56
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

25. încurajează Islanda și celelalte state 
costiere să continue negocierile în vederea 
soluționării litigiului referitor la stocurile 
de macrou pe baza unor propuneri realiste 
care să asigure conservarea pe viitor a 
stocului, să protejeze și să mențină locurile 
de muncă din sectorul pescuitului pelagic 
și să asigure existența unui sector 
sustenabil, pe termen lung, al pescuitului;

25. încurajează Islanda și celelalte state 
costiere să continue negocierile în vederea 
soluționării litigiului referitor la stocurile 
de macrou pe baza unor propuneri realiste 
compatibile cu drepturile istorice care să 
asigure conservarea pe viitor a stocului, să 
protejeze și să mențină locurile de muncă 
din sectorul pescuitului pelagic și să 
asigure existența unui sector sustenabil, pe 
termen lung, al pescuitului;

Or. es
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Amendamentul 57
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. consideră că Islanda, a cărei producție 
de energie staționară provine în cea mai 
mare parte din resurse regenerabile, poate 
aduce o contribuție valoroasă la politicile 
UE grație experienței sale în domeniul 
energiilor regenerabile, în special în ce 
privește utilizarea energiei geotermale, 
protecția mediului și măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice;

26. consideră că Islanda, a cărei producție 
de energie staționară provine în cea mai 
mare parte din resurse regenerabile, poate 
aduce o contribuție valoroasă la politicile 
UE grație experienței sale în domeniul 
energiilor regenerabile, în special în ce 
privește utilizarea energiei geotermale, 
protecția mediului și măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice; de 
asemenea, este convins că o cooperare 
mai strânsă în acest domeniu poate avea 
un impact pozitiv asupra investițiilor și, 
prin urmare, asupra situației economice și 
a ocupării forței de muncă în Islanda și în 
UE;

Or. de

Amendamentul 58
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție  Amendamentul

27. ia act, cu toate acestea, de divergențele 
care există, în continuare, între UE și 
Islanda în chestiuni legate de gestionarea 
vieții marine, în special cu privire la 
vânarea balenelor; subliniază că 
interzicerea vânării balenelor face parte din 
acquis-ul UE și solicită organizarea unor 
dezbateri mai largi pe tema interzicerii
vânării balenelor și a comerțului cu 
produse derivate din acestea;

27. ia act, cu toate acestea, de divergențele 
care există, în continuare, între UE și 
Islanda în chestiuni legate de gestionarea 
vieții marine, în special cu privire la 
vânarea balenelor; subliniază că 
interzicerea vânării balenelor face parte din 
acquis-ul UE și solicită interzicerea vânării 
balenelor și a comerțului cu produse 
derivate din acestea;

Or. nl
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Amendamentul 59
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. salută sprijinul constant acordat de 
Islanda operațiunilor civile din cadrul 
Politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) și ralierea sa la majoritatea 
declarațiilor și deciziilor din domeniul 
Politicii externe și de securitate comune 
(PESC); subliniază faptul că se așteaptă din 
partea Islandei să-și coordoneze pozițiile 
cu UE în toate forumurile internaționale, 
inclusiv OMC, ca parte a programului de 
preaderare;

28. ia act de sprijinul constant acordat de 
Islanda operațiunilor civile din cadrul 
Politicii de securitate și apărare comune 
(PSAC) și ralierea sa la majoritatea 
declarațiilor și deciziilor din domeniul 
Politicii externe și de securitate comune 
(PESC); subliniază faptul că se așteaptă din 
partea Islandei să-și coordoneze pozițiile 
cu UE în toate forumurile internaționale, 
inclusiv OMC, ca parte a programului de 
preaderare;

Or. de

Amendamentul 60
Laima Liucija Andrikienė

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că aderarea Islandei la UE ar 
întări perspectivele Uniunii de a juca un rol 
mai activ și mai constructiv în Europa de 
Nord și în zona arctică, contribuind la 
guvernanța multilaterală și la găsirea de 
soluții sustenabile în materie de politici în 
regiune, ținând seama de faptul că 
provocările la adresa mediului înconjurător 
din zona arctică reprezintă o problemă de 
interes comun; consideră că Islanda ar 
putea deveni un cap de pod strategic în 
regiune, iar aderarea acesteia la UE ar 

29. consideră că aderarea Islandei la UE ar 
întări în mod semnificativ perspectivele 
Uniunii de a juca un rol mai activ și mai 
constructiv în Europa de Nord și în zona 
arctică, contribuind la guvernanța 
multilaterală și la găsirea de soluții 
sustenabile în materie de politici în 
regiune, ținând seama de faptul că 
provocările la adresa mediului înconjurător 
din zona arctică reprezintă o problemă de 
interes comun; consideră că Islanda ar 
putea deveni un cap de pod strategic în 
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consolida și mai mult prezența europeană 
în Consiliul Arctic;

regiune, iar aderarea acesteia la UE ar 
consolida și mai mult prezența europeană 
în Consiliul Arctic;

Or. en

Amendamentul 61
David-Maria Sassoli

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. apreciază în mod pozitiv participarea
Islandei la Consiliul Nordic, precum și la 
politica UE privind Dimensiunea nordică, 
la Consiliul euro-arctic al Mării Barents și 
la Consiliul Arctic; consideră că adoptarea 
Rezoluției referitoare la o politică islandeză 
privind Nordul îndepărtat, adoptată de 
Althingi în martie 2011, a întărit 
angajamentul Islandei de a juca un rol activ 
în regiunea arctică, în general;

30. apreciază în mod pozitiv participarea 
Islandei la Consiliul Nordic și la Consiliul 
Statelor de la Marea Baltică (CSMB), la 
politica UE privind Dimensiunea nordică, 
la Consiliul euro-arctic al Mării Barents și 
la Consiliul Arctic, precum și la Procesul 
de cooperare dintre țările nordice și țările 
baltice (NB8); consideră că adoptarea 
Rezoluției referitoare la o politică islandeză 
privind Nordul îndepărtat, adoptată de 
Althingi în martie 2011, a întărit 
angajamentul Islandei de a juca un rol activ 
în regiunea arctică, în general;

Or. en

Amendamentul 62
Barry Madlener

Propunere de rezoluție
Punctul 31a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită ca negocierile de aderare cu 
Islanda să fie oprite imediat;

Or. nl


