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Amendamentul 1
Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(Ea) întrucât Islanda a încheiat cu succes 
programul său de combatere a crizei 
convenit cu Fondul Monetar 
Internaţional (FMI) şi, în acest sens, a 
început să ramburseze, înainte de termen, 
creditele acordate de acesta;

Or. de

Amendamentul 2
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F) întrucât obiectivul declarat al
autorităţilor UE este de a prezenta un 
pachet final de negociere care va ţine 
seama de specificitatea şi aşteptările 
Islandei, protejând, în acelaşi timp,
principiile şi acquis-ul Uniunii;

(F) întrucât obiectivul autorităţilor UE este 
de a finaliza cu bine negocierile de 
aderare cu Islanda ce au ca obiectiv 
adoptarea deplină a acquis-ului de către 
aceasta, ţinând seama,, în acelaşi timp, de 
circumstanţele de fapt şi specificităţile 
ţării;

Or. fr

Amendamentul 3
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluţie
Considerentul F
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(F) întrucât obiectivul declarat al 
autorităţilor UE este de a prezenta un 
pachet final de negociere care va ţine 
seama de specificitatea şi aşteptările 
Islandei, protejând, în acelaşi timp, 
principiile şi acquis-ul Uniunii;

(F) întrucât obiectivul declarat al 
autorităţilor UE este de a prezenta un 
pachet final de negociere care va ţine 
seama de circumstanţele de fapt şi 
aşteptările Islandei, protejând, în acelaşi 
timp, principiile şi acquis-ul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 4
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută deschiderea unui număr 
semnificativ de capitole de negociere, fapt 
ce marchează bunele progrese realizate în 
procesul de aderare; încurajează Islanda să 
depună eforturi în continuare pentru a 
atinge criteriile necesare închiderii 
capitolelor aferente; consideră că este 
important să fie create condiţiile pentru a 
încheia negocierile atunci când ambele 
părţi sunt pregătite şi în urma unei 
examinări aprofundate a tuturor
capitolelor rămase, pentru ca aderarea să
constituie un succes;

2. salută deschiderea unui număr 
semnificativ de capitole de negociere, fapt 
ce marchează bunele progrese realizate în 
procesul de aderare; încurajează Islanda să 
depună eforturi în continuare pentru a 
atinge criteriile necesare închiderii 
capitolelor aferente; consideră că este 
important să fie deschise toate capitolele 
importante rămase pentru ca chestiunile 
subzistente să poată fi abordate în cadrul 
negocierilor;

Or. en

Amendamentul 5
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 2
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. salută deschiderea unui număr 
semnificativ de capitole de negociere, fapt 
ce marchează bunele progrese realizate în 
procesul de aderare; încurajează Islanda să 
depună eforturi în continuare pentru a 
atinge criteriile necesare închiderii 
capitolelor aferente; consideră că este 
important să fie create condiţiile pentru a 
încheia negocierile atunci când ambele 
părţi sunt pregătite şi în urma unei 
examinări aprofundate a tuturor capitolelor 
rămase, pentru ca aderarea să constituie un 
succes;

2. salută deschiderea unui număr 
semnificativ de capitole de negociere, fapt 
ce marchează bunele progrese realizate în 
procesul de aderare; încurajează Islanda să 
depună eforturi în continuare pentru a 
atinge criteriile necesare închiderii 
capitolelor aferente; consideră că este 
important să fie create condiţiile pentru a 
încheia negocierile atunci când ambele 
părţi sunt pregătite şi în urma unei 
examinări aprofundate a tuturor capitolelor 
rămase, pentru ca aderarea să constituie un 
succes; ar saluta deschiderea celor mai 
controversate capitole înainte de alegerile 
generale pentru a evita îndoielile şi a 
spori şi mai mult transparenţa procesului 
de aderare;

Or. en

Amendamentul 6
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. ia act de rezultatele referendumului 
consultativ care s-a desfăşurat la 20 
octombrie 2012 cu privire la propunerile 
Consiliului constituţional referitoare la 
proiectul de act constituţional, în care 
majoritatea populaţiei Islandei şi-a 
exprimat dorinţa de a folosi activitatea 
Consiliului ca bază a unui nou proiect de 
constituţie;

4. ia act de rezultatele referendumului 
consultativ care s-a desfăşurat la 20 
octombrie 2012 cu privire la propunerile 
Consiliului constituţional referitoare la 
proiectul de act constituţional, în care 
majoritatea populaţiei Islandei şi-a 
exprimat dorinţa de a folosi activitatea 
Consiliului ca bază a unui nou proiect de 
constituţie; salută, în acest sens, 
participarea masivă, precum şi eforturile 
depuse pentru a afla opinia cetăţenilor 
Islandei asupra multor aspecte diferite ale 
noi Constituţii, inclusiv resursele 
naturale, relaţiile dintre stat şi biserică şi 



PE502.059v01-00 6/24 AM\922347RO.doc

RO

dreptul cetăţenilor de a solicita ca în 
anumite chestiuni să se organizeze un 
referendum;

Or. en

Amendamentul 7
Elena Băsescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în protejarea drepturilor omului şi 
asigurarea unui înalt nivel de cooperare cu 
mecanismele internaţionale de protecţie a 
drepturilor omului; ia act cu satisfacţie de 
pregătirea unui plan naţional de acţiune 
pentru respectarea drepturilor omului;

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în protejarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor economice şi sociale 
şi pentru asigurarea unui înalt nivel de 
cooperare cu mecanismele internaţionale 
de protecţie a drepturilor omului; ia act cu 
satisfacţie de pregătirea unui plan naţional 
de acţiune pentru respectarea drepturilor 
omului; ia act de faptul că Convenţia 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, Convenţia Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice 
şi Convenţia-cadru a Consiliului Europei 
pentru protecţia minorităţilor naţionale 
nu au fost, încă, ratificate;

Or. en

Amendamentul 8
Göran Färm, Ivari Padar, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens 
Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în protejarea drepturilor omului şi 

5. felicită Islanda pentru bunele sale 
rezultate în sprijinirea democraţiilor 
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asigurarea unui înalt nivel de cooperare cu 
mecanismele internaţionale de protecţie a 
drepturilor omului; ia act cu satisfacţie de 
pregătirea unui plan naţional de acţiune 
pentru respectarea drepturilor omului;

emergente, protejarea drepturilor omului şi 
pentru asigurarea unui înalt nivel de 
cooperare cu mecanismele internaţionale 
de protecţie a drepturilor omului; ia act cu 
satisfacţie de pregătirea unui plan naţional 
de acţiune pentru respectarea drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 9
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că Islanda beneficiază de un 
sistem judiciar eficient şi independent şi 
salută progresele realizate în materie de 
politici anticorupţie şi în vederea 
implementării recomandărilor Comisiei 
speciale de anchetă; salută, de asemenea, 
întărirea Autorităţii de supraveghere 
financiară;

6. consideră că Islanda beneficiază de un 
sistem judiciar eficient şi independent şi 
salută progresele realizate în materie de 
politici anticorupţie şi în vederea 
implementării recomandărilor Comisiei 
speciale de anchetă 2010; salută, de 
asemenea, întărirea Autorităţii de 
supraveghere financiară;

Or. en

Amendamentul 10
Elena Băsescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că Islanda beneficiază de un 
sistem judiciar eficient şi independent şi 
salută progresele realizate în materie de 
politici anticorupţie şi în vederea 
implementării recomandărilor Comisiei 
speciale de anchetă; salută, de asemenea, 
întărirea Autorităţii de supraveghere 

6. consideră că Islanda beneficiază de un 
sistem judiciar eficient şi independent şi 
salută progresele realizate în materie de 
politici anticorupţie şi în vederea 
implementării recomandărilor Comisiei 
speciale de anchetă; salută, de asemenea, 
întărirea Autorităţii de supraveghere 
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financiară; financiară; solicită instituirea unor coduri 
de conduită pentru funcţionarii publici şi 
pentru consilierii politici;

Or. en

Amendamentul 11
Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. reaminteşte invitaţia adresată 
autorităţilor islandeze de a armoniza 
drepturile cetăţenilor UE referitoare la 
dreptul acestora de a vota la alegerile 
locale din Islanda;

eliminat

Or. de

Amendamentul 12
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. evocă, din nou, preocuparea sa cu 
privire la diviziunile politice din cadrul 
guvernului şi al partidelor politice cu 
privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea 
campanie electorală pentru Parlament, 
prevăzută să aibă loc în primăvara anului 
2013, se va desfăşura o campanie 
constructivă în acest sens;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 13
Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. evocă, din nou, preocuparea sa cu 
privire la diviziunile politice din cadrul 
guvernului şi al partidelor politice cu 
privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea campanie 
electorală pentru Parlament, prevăzută să 
aibă loc în primăvara anului 2013, se va 
desfăşura o campanie constructivă în acest 
sens;

8. ia act de faptul că tema statutului de 
membru al UE creează controverse în 
dezbaterile din cadrul guvernului, al 
partidelor politice, precum şi în cadrul 
societăţii şi îşi exprimă speranţa că în 
viitoarea campanie electorală pentru 
Parlament, prevăzută să aibă loc în 
primăvara anului 2013, se va desfăşura o 
campanie constructivă în acest sens;

Or. de

Amendamentul 14
Charles Tannock, Robert Atkins

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. evocă, din nou, preocuparea sa cu 
privire la diviziunile politice din cadrul 
guvernului şi al partidelor politice cu 
privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea campanie 
electorală pentru Parlament, prevăzută să 
aibă loc în primăvara anului 2013, se va 
desfăşura o campanie constructivă în acest 
sens;

8. evocă diviziunile politice din cadrul 
guvernului şi al partidelor politice cu 
privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea campanie 
electorală pentru Parlament, prevăzută să 
aibă loc în primăvara anului 2013, se va 
desfăşura o campanie constructivă în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 15
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. evocă, din nou, preocuparea sa cu 
privire la diviziunile politice din cadrul 
guvernului şi al partidelor politice cu 
privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea campanie 
electorală pentru Parlament, prevăzută să 
aibă loc în primăvara anului 2013, se va 
desfăşura o campanie constructivă în acest 
sens;

8. evocă, din nou, diviziunile politice din 
cadrul guvernului şi al partidelor politice 
cu privire la statutul de membru al UE şi îşi 
exprimă speranţa că în viitoarea campanie 
electorală pentru Parlament, prevăzută să 
aibă loc în primăvara anului 2013, se va 
desfăşura o campanie constructivă în acest 
sens;

Or. en

Amendamentul 16
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. ia act cu satisfacţie de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea
continuării negocierilor de aderare; salută 
cadrul transparent şi incluziv asigurat de 
guvern procesului de negociere şi sprijinul 
acestuia pentru o dezbatere privind 
aderarea la UE, precum şi implicarea 
societăţii islandeze în dezbaterile publice 
referitoare la statutul de membru al UE;

9. ia act de fluctuaţiile opiniei islandezilor 
cu privire la continuarea negocierilor de 
aderare şi aderarea la UE; salută cadrul 
transparent şi incluziv asigurat de guvern 
procesului de negociere şi sprijinul acestuia
pentru o dezbatere privind aderarea la UE, 
precum şi implicarea societăţii islandeze în 
dezbaterile publice referitoare la statutul de 
membru al UE; salută deschiderea 
Centrului de informare al UE la 
Reykjavik care va furniza informaţii în 
vederea organizării unei dezbateri 
constructive referitoare la funcţionarea 
UE şi la statutul de membru al acesteia;

Or. en

Amendamentul 17
Helmut Scholz
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Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. ia act cu satisfacţie de faptul că o mare 
parte din islandezi sunt în favoarea 
continuării negocierilor de aderare; salută 
cadrul transparent şi incluziv asigurat de 
guvern procesului de negociere şi sprijinul 
acestuia pentru o dezbatere privind 
aderarea la UE, precum şi implicarea 
societăţii islandeze în dezbaterile publice 
referitoare la statutul de membru al UE;

9. ia act de faptul că o mare parte din 
islandezi sunt în favoarea continuării 
negocierilor de aderare; salută cadrul 
transparent şi incluziv asigurat de guvern 
procesului de negociere şi sprijinul acestuia 
pentru o dezbatere privind aderarea la UE, 
precum şi implicarea societăţii islandeze în 
dezbaterile publice şi în decizia finală
referitoare la statutul de membru al UE ce 
va fi luată în cadrul unui referendum;

Or. de

Amendamentul 18
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. salută ambiţia Comisiei de a asigura 
sprijinul continuu al statelor membre şi al 
cetăţenilor acestora pentru procesul de 
extindere; consideră că este esenţial să se 
prezinte cetăţenilor UE informaţii clare şi 
cuprinzătoare, bazate pe fapte, cu privire 
la implicaţiile aderării Islandei şi să se 
promoveze organizarea unei dezbateri 
publice, bine documentate, pe această 
temă; invită Comisia şi statele membre să-
şi continue eforturile în acest sens;

Or. en

Amendamentul 19
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. felicită Islanda pentru bilanţul său în 
general satisfăcător înregistrat în punerea 
în aplicare a obligaţiilor ce îi revin în 
cadrul SEE; ia act de faptul că Autoritatea 
de supraveghere a AELS a iniţiat 
proceduri împotriva Islandei în faţa Curţii 
AELS într-o serie de cauze;

11. felicită Islanda pentru bilanţul său în 
general satisfăcător înregistrat în punerea 
în aplicare a obligaţiilor ce îi revin în 
cadrul SEE;

Or. en

Amendamentul 20
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. ia act cu satisfacţie de relativa 
bogăţie a Islandei şi de perspectivele 
pozitive pe termen lung ale acesteia;
salută faptul că nu se aşteaptă nicio 
povară negativă semnificativă asupra 
bugetului UE după aderare şi că 
rezultatul cel mai probabil va fi acela că 
Islanda va deveni un contribuitor net la 
bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 21
Helmut Scholz

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este preocupat de faptul că 
implementarea strategiei Islandei pentru 
înlăturarea controalelor asupra capitalurilor 
avansează încet şi cunoaşte succese 
limitate şi reaminteşte că înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor constituie 
o cerinţă importantă pentru aderarea ţării la 
UE; salută, în acest sens, crearea unui grup 
ad-hoc pentru înlăturarea controalelor 
islandeze asupra capitalurilor compus din 
reprezentanţi ai guvernului islandez şi ai 
Comisiei, cu participarea Băncii Centrale 
Europene şi Fondului Monetar 
Internaţional şi aşteaptă cu interes
rezultatele activităţilor acestuia;

13. ia act de faptul că implementarea 
strategiei Islandei pentru înlăturarea 
treptată a controalelor asupra capitalurilor 
avansează încet şi cunoaşte succese 
limitate şi reaminteşte că înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor constituie 
o cerinţă importantă pentru aderarea ţării la 
UE; salută, în acest sens, crearea unui grup 
ad-hoc pentru înlăturarea controalelor 
islandeze asupra capitalurilor compus din 
reprezentanţi ai guvernului islandez şi ai 
Comisiei, cu participarea Băncii Centrale 
Europene şi Fondului Monetar 
Internaţional şi aşteaptă cu interes 
rezultatele activităţilor acestuia; subliniază 
faptul că strategia pentru înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor  nu 
trebuie să pună sub semnul întrebării 
succesele de până acum înregistrate în 
combaterea crizei, nu trebuie să constituie 
o povară pentru statul social şi nici să nu 
ducă la deteriorarea situaţiei datoriei 
statului sau la orice povară suplimentară 
pentru împrumutaţii privaţi, care 
reprezintă peste 50% din populaţia 
Islandei;

Or. de

Amendamentul 22
Göran Färm, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh, Jens Nilsson

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este preocupat de faptul că 
implementarea strategiei Islandei pentru 
înlăturarea controalelor asupra capitalurilor 
avansează încet şi cunoaşte succese 
limitate şi reaminteşte că înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor constituie 

13. ia act de faptul că implementarea 
strategiei Islandei pentru înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor cunoaşte 
succese limitate, în parte datorită 
constrângerilor structurale şi reaminteşte 
că înlăturarea controalelor asupra 
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o cerinţă importantă pentru aderarea ţării la 
UE; salută, în acest sens, crearea unui grup 
ad-hoc pentru înlăturarea controalelor 
islandeze asupra capitalurilor compus din 
reprezentanţi ai guvernului islandez şi ai 
Comisiei, cu participarea Băncii Centrale 
Europene şi Fondului Monetar 
Internaţional şi aşteaptă cu interes 
rezultatele activităţilor acestuia;

capitalurilor constituie o cerinţă importantă 
pentru aderarea ţării la UE; salută, în acest 
sens, crearea unui grup ad-hoc pentru 
înlăturarea controalelor islandeze asupra 
capitalurilor compus din reprezentanţi ai 
guvernului islandez şi ai Comisiei, cu 
participarea Băncii Centrale Europene şi 
Fondului Monetar Internaţional şi aşteaptă 
cu interes rezultatele activităţilor acestuia;

Or. en

Amendamentul 23
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. este preocupat de faptul că 
implementarea strategiei Islandei pentru 
înlăturarea controalelor asupra capitalurilor 
avansează încet şi cunoaşte succese 
limitate şi reaminteşte că înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor constituie 
o cerinţă importantă pentru aderarea ţării 
la UE; salută, în acest sens, crearea unui 
grup ad-hoc pentru înlăturarea controalelor 
islandeze asupra capitalurilor compus din 
reprezentanţi ai guvernului islandez şi ai 
Comisiei, cu participarea Băncii Centrale 
Europene şi Fondului Monetar 
Internaţional şi aşteaptă cu interes 
rezultatele activităţilor acestuia;

13. este preocupat de faptul că 
implementarea strategiei Islandei pentru 
înlăturarea controalelor asupra capitalurilor 
avansează încet şi cunoaşte succese 
limitate şi reaminteşte că înlăturarea 
controalelor asupra capitalurilor constituie 
o cerinţă pentru aderarea ţării la UE; salută, 
în acest sens, crearea unui grup ad-hoc 
pentru înlăturarea controalelor islandeze 
asupra capitalurilor compus din 
reprezentanţi ai guvernului islandez şi ai 
Comisiei, cu participarea Băncii Centrale 
Europene şi Fondului Monetar 
Internaţional şi aşteaptă cu interes 
rezultatele activităţilor acestuia;

Or. en

Amendamentul 24
Elena Băsescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. ia act de punctele slabe din sectorul 
financiar al Islandei şi subliniază 
necesitatea întăririi în continuare a 
supravegherii pentru a-l alinia cu bunele 
practici la nivel internaţional şi a elimina 
deficienţele în materie de supraveghere;
salută restructurarea şi recapitalizarea 
părţii celei mai importante a sectorului 
bancar, care au fost, în mare parte, 
finalizate; 

Or. en

Amendamentul 25
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. observă că ţara a  prezentat cel de al 
doilea program economic de preaderare;
încurajează luarea de măsuri vizând 
reforme structurale în direcţia stabilizării 
economice;

Or. en

Amendamentul 26
Göran Färm, Jens Nilsson, Zuzana Brzobohatá, Catherine Stihler, Anna Hedh

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. salută noua lege privind 
municipalităţile şi progresele înregistrate 
cu privire la cadrul instituţionale pentru 
gestionarea fondurilor structurale;



PE502.059v01-00 16/24 AM\922347RO.doc

RO

încurajează realizarea în continuare de 
progrese în ce priveşte înfiinţarea unor 
sisteme de implementare şi o monitorizare 
care să îndeplinească cerinţele politicii de 
coeziune a UE; reaminteşte importanţa 
implicării la nivel local şi regional în 
pregătirea şi implementarea politicii de 
coeziune a UE;

Or. en

Amendamentul 27
Elena Băsescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. observă că Islanda are o bună 
capacitate generală de asumare a 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat 
membru;

14. observă că Islanda are o bună 
capacitate generală de asumare a 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de stat 
membru graţie participării sale la Spaţiul 
economic european;

Or. en

Amendamentul 28
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. salută noua lege privind sursele de 
energie regenerabile şi realizările Islandei 
în acest domeniu; consideră că, graţie 
experienţei acumulate, Islanda poate aduce 
o contribuţie preţioasă la politicile UE; este 
convins, de asemenea, că o colaborare mai 
strânsă în acest domeniu poate avea un 
impact pozitiv asupra investiţiilor şi, prin 

15. salută noua lege privind sursele de 
energie regenerabile şi realizările Islandei 
în acest domeniu; invită UE să utilizeze pe 
deplin cunoştinţele specializate ale 
Islandei în acest domeniu şi consideră, în 
acest sens că, graţie experienţei acumulate, 
Islanda poate aduce o contribuţie preţioasă 
la politicile UE; este convins, de asemenea, 
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urmare, asupra situaţiei economice şi a 
ocupării forţei de muncă în Islanda şi în 
UE şi încurajează, astfel, iniţiativele 
precum cea privind studierea posibilităţii 
de a conecta sistemul energetic al Islandei 
cu cel din Europa continentală prin 
intermediul unui cablu submarin;

că o colaborare mai strânsă în acest 
domeniu poate avea un impact pozitiv 
asupra acţiunii UE în domeniul 
schimbărilor climatice, precum şi asupra 
investiţiilor şi, prin urmare, asupra situaţiei 
economice şi a ocupării forţei de muncă în 
Islanda şi în UE şi încurajează, astfel, 
iniţiativele precum cea privind studierea 
posibilităţii de a conecta sistemul energetic 
al Islandei cu cel din Europa continentală 
prin intermediul unui cablu submarin;

Or. en

Amendamentul 29
Johannes Cornelis van Baalen

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă nesoluţionat iar 
cauza Autorităţii de supraveghere a AELS 
împotriva Islandei referitoare la încălcarea 
de către aceasta a acordului SEE este încă 
pendinte în faţa Curţii AELS; salută, totuşi, 
cele trei plăţi parţiale efectuate de 
Comitetul de soluţionare al Landsbanki 
Islands hf către creditorii prioritari în 
procesul de lichidare a Landsbanki Islands 
hf; ia act de intervenţia Comisiei în faţa 
Curţii AELS; subliniază faptul că 
problema Icesave trebuie rezolvată în 
afara negocierilor de aderare şi că ea nu 
trebuie să constituie un obstacol în calea 
procesului de aderare a Islandei;

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă nesoluţionat iar 
cauza Autorităţii de supraveghere a AELS 
împotriva Islandei referitoare la încălcarea 
de către aceasta a acordului SEE este încă 
pendinte în faţa Curţii AELS; ia act de 
intervenţia Comisiei în faţa Curţii AELS;
salută, totuşi, cele trei plăţi parţiale 
efectuate de Comitetul de soluţionare al 
Landsbanki Islands hf către creditorii 
prioritari în procesul de lichidare a 
Landsbanki Islands hf; sublinizază faptul 
că Islanda ar trebui să-şi îndeplinească 
obligaţiile ce îi revin prin Acordul SEE; 
subliniază faptul că litigiul privind Icesave 
trebuie soluţionat înainte de aderarea
Islandei la Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 30
Ria Oomen-Ruijten
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Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă nesoluţionat iar 
cauza Autorităţii de supraveghere a AELS 
împotriva Islandei referitoare la încălcarea 
de către aceasta a acordului SEE este încă 
pendinte în faţa Curţii AELS; salută, totuşi, 
cele trei plăţi parţiale efectuate de 
Comitetul de soluţionare al Landsbanki 
Islands hf către creditorii prioritari în 
procesul de lichidare a Landsbanki Islands 
hf; ia act de intervenţia Comisiei în faţa 
Curţii AELS; subliniază faptul că problema 
Icesave trebuie rezolvată în afara 
negocierilor de aderare şi că ea nu trebuie 
să constituie un obstacol în calea 
procesului de aderare a Islandei;

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă nesoluţionat iar 
cauza Autorităţii de supraveghere a AELS 
împotriva Islandei referitoare la încălcarea 
de către aceasta a acordului SEE este încă
pendinte în faţa Curţii AELS; salută, totuşi, 
cele trei plăţi parţiale efectuate de 
Comitetul de soluţionare al Landsbanki 
Islands hf către creditorii prioritari în 
procesul de lichidare a Landsbanki Islands 
hf; ia act de intervenţia Comisiei în faţa 
Curţii AELS; subliniază faptul că problema 
Icesave trebuie soluţionată; reaminteşte că 
negocierile au ca obiectiv adoptarea în 
totalitate de către Islanda a acquis-ului 
UE şi asigurarea deplinei implementări şi 
aplicări a acestuia, precum şi îndeplinirea 
obligaţiilor  identificate de Autoritatea de 
supraveghere a AELS în conformitate cu 
Acordul SEE;

Or. en

Amendamentul 31
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă nesoluţionat iar 
cauza Autorităţii de supraveghere a AELS 
împotriva Islandei referitoare la încălcarea 
de către aceasta a acordului SEE este încă 
pendinte în faţa Curţii AELS; salută, totuşi, 
cele trei plăţi parţiale efectuate de 
Comitetul de soluţionare al Landsbanki 

16. reaminteşte că litigiul privind Icesave 
este, în această etapă, încă parţial
nesoluţionat iar cauza Autorităţii de 
supraveghere a AELS împotriva Islandei 
referitoare la încălcarea de către aceasta a 
acordului SEE este încă pendinte în faţa 
Curţii AELS; salută, totuşi, cele trei plăţi 
parţiale efectuate de Comitetul de 
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Islands hf către creditorii prioritari în 
procesul de lichidare a Landsbanki Islands 
hf; ia act de intervenţia Comisiei în faţa 
Curţii AELS; subliniază faptul că problema 
Icesave trebuie rezolvată în afara 
negocierilor de aderare şi că ea nu trebuie 
să constituie un obstacol în calea 
procesului de aderare a Islandei;

soluţionare al Landsbanki Islands hf către 
creditorii prioritari în procesul de lichidare 
a Landsbanki Islands hf; ia act de 
intervenţia Comisiei în faţa Curţii AELS; 
subliniază faptul că problema Icesave 
trebuie rezolvată în afara negocierilor de 
aderare şi că ea nu trebuie să constituie un 
obstacol în calea procesului de aderare a 
Islandei;

Or. en

Amendamentul 32
Elena Băsescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. observă că există, încă, anumite lipsuri 
în domenii precum serviciile financiare, 
siguranţa alimentară şi libera circulaţie a 
capitalurilor; subliniază necesitatea 
diminuării obstacolelor ce împiedică 
intrarea pe piaţă în anumite sectoare ale 
economiei;

17. observă că există, încă, anumite lipsuri 
în domenii precum serviciile financiare, 
siguranţa alimentară, mediul înconjurător, 
domeniul vamal, impozitarea şi libera 
circulaţie a capitalurilor; subliniază 
necesitatea diminuării obstacolelor ce 
împiedică intrarea pe piaţă în anumite 
sectoare ale economiei;

Or. en

Amendamentul 33
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

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

19. ţinând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât şi 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de a fi 
reformate, invită Islanda şi UE să abordeze 
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acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluţii 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
şi exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice şi pentru împiedicarea 
practicilor de pescuit nesustenabile în 
cadrul acquis-ului aplicabil la acel 
moment;

capitolul pescuitului în timpul 
negocierilor în mod constructiv, în scopul 
găsirii unei soluţii reciproc satisfăcătoare 
pentru gestionarea şi exploatarea 
sustenabilă a resurselor halieutice;

Or. en

Amendamentul 34
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. ţinând seama de faptul că atât politica 
comună în domeniul pescuitului, cât şi
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda şi UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluţii 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
şi exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice şi pentru împiedicarea practicilor 
de pescuit nesustenabile în cadrul acquis-
ului aplicabil la acel moment;

19. ţinând seama de faptul că politica 
privind sectorul pescuitului din Islanda 
este, în prezent, în curs de revizuire, invită 
Islanda să abordeze acest capitol de 
negociere în mod constructiv, în scopul 
găsirii unei soluţii satisfăcătoare pentru 
gestionarea şi exploatarea sustenabilă a 
resurselor halieutice şi pentru împiedicarea 
practicilor de pescuit nesustenabile în 
cadrul acquis-ului aplicabil;

Or. en

Amendamentul 35
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. ţinând seama de faptul că atât politica 19. ţinând seama de faptul că atât politica 



AM\922347RO.doc 21/24 PE502.059v01-00

RO

comună în domeniul pescuitului, cât şi 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire, invită Islanda şi UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluţii 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
şi exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice şi pentru împiedicarea practicilor 
de pescuit nesustenabile în cadrul acquis-
ului aplicabil la acel moment;

comună în domeniul pescuitului, cât şi 
politica privind sectorul pescuitului din 
Islanda sunt, în prezent, în curs de 
revizuire; salută recenta adoptare a 
Regulamentului privind anumite măsuri 
aplicabile ţărilor care permit pescuitul 
nedurabil în scopul conservării stocurilor 
de peşte şi invită Islanda şi UE să abordeze 
acest capitol de negociere în mod 
constructiv, în scopul găsirii unei soluţii 
reciproc satisfăcătoare pentru gestionarea 
şi exploatarea sustenabilă a resurselor 
halieutice şi pentru împiedicarea practicilor 
de pescuit nesustenabile;

Or. en

Amendamentul 36
Johannes Cornelis van Baalen, Pat the Cope Gallagher

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. observă că actuala dispută privind 
macroul în Atlanticul de Nord-Est dintre 
UE, Islanda şi Insulele Feroe trebuie 
soluţionată de urgenţă; în acest sens, 
invită Islanda să reia negocierile cu 
statele de coastă pentru a găsi o soluţie 
satisfăcătoare pentru ambele părţi cu 
privire la acordul privind stocurile 
halieutice comune; având în vedere că 
captura totală de macrou a depăşit 
regimul de gestionare aprobat la nivel 
internaţional pentru ultimii doi ani şi în 
cazul în care nu se găseşte o soluţie, invită 
Comisia să utilizeze instrumentul de 
măsuri comerciale recent adoptat pentru a 
contracara pescuitul nesustenabil;

Or. en
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Amendamentul 37
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. regretă faptul că recenta reuniune la 
care au participat cele patru state de 
coastă, Islanda, UE, Norvegia şi Insulele 
Feroe, privind gestionarea pescuitului 
macroului în Atlanticul de Nord-Est, s a 
încheiat fără a se ajunge la vreun acord;
încurajează toate statele de coastă să 
continue negocierile în vederea 
soluţionării litigiului referitor la macrou 
pe baza unor propuneri realiste
compatibile cu drepturile istorice şi cu 
recomandările primite de la Consiliul 
Internaţional pentru Explorarea Apelor 
Maritime;

Or. en

Amendamentul 38
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. ia act de divergenţele care rămân 
între UE şi Islanda în chestiuni legate de 
gestionarea vieţii marine, în special cu 
privire la vânarea balenelor şi la vânarea 
cu caracter comercial a focilor;
evidenţiază faptul că interzicerea vânării 
balenelor şi a importării de produse 
derivate din foci fac parte din acquis-ul 
UE; subliniază necesitatea abolirii vânării 
balenelor şi a comerţului cu produse 
derivate din acestea, precum şi a 
comerţului cu produse comerciale 
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derivate din foci;

Or. en

Amendamentul 39
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluţie
Punctul 19 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19b. felicită Islanda pentru bilanţul său în 
general satisfăcător în domeniul protecţiei 
mediului; salută semnarea de către 
Islanda a Convenţiei de la Florenţa şi 
adoptarea de acte legislative menite să 
transpună Directiva privind răspunderea 
pentru mediu; ia act, cu toate acestea, de 
divergenţele care există, în continuare, 
între UE şi Islanda în chestiuni legate de 
gestionarea vieţii marine, în special cu 
privire la vânarea balenelor; evidenţiază 
faptul că interzicerea vânării balenelor 
face parte din acquis-ul UE; solicită 
organizarea unor dezbateri mai ample pe 
tema abolirii vânării balenelor şi a 
comerţului cu produse derivate din 
acestea;

Or. en

Amendamentul 40
Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. consideră că aderarea Islandei la UE 
ar mări perspectivele Uniunii de a juca un 
rol mai activ şi mai constructiv în Europa 
de Nord şi în zona arctică, contribuind la 
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guvernanţa multilaterală şi la găsirea de 
soluţii sustenabile în materie de politici în 
regiune; ia act de faptul că Consiliul 
Arctic a ales primul director al 
Secretariatului său;

Or. en

Amendamentul 41
Charles Tannock, Robert Atkins

Propunere de rezoluţie
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază că aderarea Islandei la 
UE ar creşte vizibilitatea şi prezenţa 
Europei în Consiliul Arctic şi ar spori 
şansele ca UE să joace un rol mai activ în 
zona arctică;

Or. en


