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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind 
aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune 
(PESC) în 2009, prezentat Parlamentului European în temeiul Părții a II-a secțiunea G 
subpunctul 43 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006
(2010/2124(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind 
aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune 
(PESC), prezentat Parlamentului European în temeiul Părții a II-a secțiunea G subpunctul 
43 din Acordul interinstituțional din 17 mai 20061,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006, menționat mai sus, dintre 
Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune 
financiară,

– având în vedere rezoluțiile sale din 19 februarie 20092 și din 10 martie 20103 referitoare la 
rapoartele anuale ale PESC pentru 2007 și, respectiv, 2008,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 20104 referitoare la Serviciul european de acțiune 
externă,

– având în vedere declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) cu privire la responsabilitatea 
politică5,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 16 septembrie 2010 privind relațiile 
externe ale UE,

– având în vedere articolul 119 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru bugete 
(A7-0000/2010),

A. întrucât UE ar trebui să dezvolte în continuare obiectivele sale de politică externă și să-și 
promoveze valorile și interesele în toată lumea, cu scopul general de a contribui la 
asigurarea păcii, a securității, a solidarității, a protecției drepturilor omului, a 
multilateralismului și a respectului reciproc între națiuni, precum și la comerțul liber și 
echitabil și la eradicarea sărăciei;

B. întrucât Tratatul de la Lisabona a conferit o nouă dimensiune acțiunii externe europene și 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO C 76 E, 25.3.2010, p. 54.
3 Texte adoptate, P6_TA(2010)0060.
4 Texte adoptate, P6_TA(2010)0280.
5 Ibidem, anexa II.
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va avea un rol decisiv în consolidarea coerenței, consistenței și eficienței politicii externe 
a UE;

C. întrucât Tratatul de la Lisabona dă un nou impuls politicii externe a UE, în principal 
oferind Uniunii posibilitatea de a-și asuma un rol internațional compatibil cu statutul său 
economic proeminent și cu ambițiile sale, precum și de a se organiza în așa fel încât să fie 
un actor global eficient, capabil să împartă responsabilitatea pentru securitatea globală și 
să preia inițiativa în definirea unor reacții comune la provocări comune;

D. întrucât noul impuls pentru acțiunea externă europeană presupune de asemenea ca UE să 
acționeze într-un mod mai strategic astfel încât să-și exercite influența pe plan 
internațional; întrucât capacitatea UE de a influența ordinea mondială depinde nu numai 
de coerența între politicile, actorii și instituțiile sale, ci și de conceptul strategic real al 
politicii externe a UE, care trebuie să unească toate statele membre în spatele aceluiași set 
de priorități și obiective, pentru ca acestea să se exprime ferm și cu o singură voce pe 
scena internațională;

E. întrucât au loc transformări substanțiale ale ordinii mondiale, care determină UE să se 
angajeze mai activ împreună cu puterile mondiale actuale și emergente, precum și cu 
partenerii bilaterali și multilaterali, în vederea promovării unor soluții eficiente la 
problemele care sunt comune pentru cetățenii europeni și pentru întreaga omenire;

F. întrucât noul impuls trebuie, de asemenea, să ducă la definirea unei noi paradigme pentru 
parteneriatele strategice ale UE, atât noi cât și vechi, pe baza intereselor și beneficiilor 
reciproce;

G. întrucât controlul parlamentar al politicii externe a UE este esențial dacă acțiunile externe 
europene trebuie înțelese și sprijinite de cetățenii UE; întrucât organizarea și promovarea 
unei cooperări interparlamentare regulate și eficiente în cadrul UE trebuie stabilite în 
comun de către Parlamentul European și parlamentele naționale, în conformitate cu 
articolele 9 și 10 din Protocolul 1 la Tratatul de la Lisabona,

Raportul anual 2009 al Consiliului privind PESC

1. salută raportul anual al Consiliului și apreciază structura sa transparentă și concentrată pe 
teme, care oferă o prezentare clară a politicilor și a acțiunilor din domeniul politicii 
externe și de securitate comune; salută, de asemenea, ambiția Consiliului de a acorda mai 
multă importanță și a pune un accent mai pronunțat pe contextul regional al conflictelor și 
al problematicilor; regretă totuși că raportul nu evidențiază posibile abordări pentru 
soluționarea acestor conflicte și problematici;

2. invită Consiliul să nu limiteze abordarea raportului anual privind PESC la o simplă 
descriere a activităților PESC;  consideră că raportul ar trebui să ofere mai mult decât un 
catalog de evenimente și evoluții la nivel de țară;

3. consideră că raportul anual cu privire la PESC ar trebui să țină seama de noul impuls creat 
de Tratatul de la Lisabona și să servească drept instrument pentru un dialog 
interinstituțional extins, îndeosebi prin discutarea implementării strategiei de politică 
externă a UE, prin evaluarea eficienței sale și conturarea viitoarei sale direcții;
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Aplicarea Tratatului de la Lisabona

4. își reafirmă poziția în favoarea dezvoltării unei strategii coerente de politică externă a UE, 
bazată pe obiectivele și principiile stabilite la articolul 21 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE), care ar trebui să identifice în mod clar interesele UE privind politica 
externă și de securitate comună; solicită VP/ÎR să implice pe deplin organismele 
competente ale Parlamentului la aceste eforturi;

5. subliniază faptul că va trebui să se găsească o coerență între Serviciul european de acțiune 
externă (SEAE), statele membre și Comisie, că sinergiile între UE și nivelul național vor 
trebui consolidate, iar coordonarea între actorii instituționali va trebui sporită, în vederea 
unei mai bune integrări a tuturor instrumentelor și politicilor relevante și pentru a 
transmite un mesaj european unic în privința aspectelor politice esențiale; consideră 
cooperarea la toate nivelurile între SEAE și serviciile competente din cadrul Comisiei ca 
fiind crucială în vederea conturării unei abordări strategice față de vecinii noștri și față de 
țările partenere și candidate cu perspective de aderare, precum și în ceea ce privește 
domenii politice cum ar fi comerțul, dezvoltarea, justiția și securitatea energetică și 
afacerile interne;

6. se așteaptă ca SEAE să contribuie, prin promovarea unei coordonări mai strânse între 
PESC și politicile externe, la întărirea rolului și influenței UE pe scena mondială și să îi 
permită acesteia să-și proiecteze interesele și valorile într-un mod mai eficient, într-o 
manieră proporțională cu actualul său statut economic și comercial internațional;

7. constată, totuși, că, prin simpla constituire a SEAE nu se va realiza o deplină coerență și 
consistență a politicii externe a UE, aceasta presupunând, de asemenea, ca statele membre 
ale UE să treacă peste viziunile diferite asupra unor aspecte-cheie privind politica externă; 
consideră esențial ca, în acest sens, statele membre ale UE nu doar să ajungă la un consens 
asupra unei strategii comune de politică externă și de securitate, ci, de asemenea, să 
garanteze că politicile naționale proprii sprijină pozițiile UE;

8. subliniază faptul că rolul reprezentanților speciali ai UE (RSUE) ar trebui, în general, să 
fie acela de a reprezenta și a coordona politica UE față de regiuni cu interese strategice 
sau de securitate specifice pentru UE, ceea ce presupune o prezență și o vizibilitate 
permanentă a UE; este de părere că trebuie instituită o coordonare strânsă între RSUE și 
departamentele competente ale SEAE și că aspectele tematice importante acoperite 
anterior de reprezentanții personali ar trebui reanalizate și ar trebui înaintate propuneri 
pentru ca acest rol să fie preluat de înalți funcționari din cadrul SEAE sau de reprezentanți 
speciali ai UE; consideră esențial ca definirea rolului și a mandatului RSUE să facă 
obiectul unei consultări prealabile a Parlamentului și să se înainteze propuneri, în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din TUE, cu privire la procedurile și domeniul de 
competență pentru informările și rapoartele care urmează să fie puse la dispoziția 
Parlamentului de către RSUE;

9. reamintește prerogativele sale conferite prin tratat de a fi consultat în domeniul PESC și 
PSAC, de a-i fi luate în considerare opiniile în mod corespunzător și de a formula 
recomandări; invită VP/ÎR să consolideze sarcinile de consolidare și de raportare realizate 
până în prezent de Comisie și Consiliu în domeniul acțiunii externe; se așteaptă ca dreptul 
Parlamentului de control democratic asupra programării strategice a instrumentelor de 
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ajutor extern să fie întărit;

10. își reafirmă poziția conform căreia, în conformitate cu articolul 218 alineatul (10) din 
TFUE, trebuie furnizate Parlamentului informații complete în etapele inițială, de 
negociere și finală ale procedurii în urma cărora se încheie acorduri internaționale; se 
așteaptă ca VP/ÎR să furnizeze toate informațiile relevante referitoare la negocieri pe toată 
durata procedurii, inclusiv negocierea directivelor și a proiectelor de texte, și reamintește 
că, în declarația cu privire la responsabilitatea politică, VP/ÎR s-a angajat să aplice 
dispozițiile acordului-cadru privind acordurile internaționale în materie de documente 
PESC confidențiale; solicită instituirea unui modus operandi eficient care să îmbine 
respectarea prerogativelor Parlamentului cu nivelul necesar de confidențialitate; este 
convins că un acord cuprinzător care să implice toate instituțiile și care să acopere toate 
organele UE este necesar în vederea reglementării accesului membrilor Parlamentului la 
documente confidențiale;

11. subliniază faptul că acordul interinstituțional revizuit din 2006 cu privire la disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară trebuie să asigure mai multă transparență în cadrul 
procedurii bugetare a PESC și să abordeze în mod corespunzător cerințele privind 
informațiile ale autorității bugetare, pentru ca autoritatea să fie informată pe deplin și 
periodic în privința cadrului general, a contextului și a implicațiilor financiare ale
deciziilor politice din acest domeniu tematic; consideră că Parlamentul European ar trebui 
să primească informații adecvate înaintea adoptării mandatelor și strategiilor din domeniul 
PESC; salută sprijinul exprimat de VP/ÎR în favoarea propunerii ca toate misiunile 
importante ale PSAC să fie identificate în buget; își reafirmă poziția conform căreia, 
pentru a consolida legitimitatea democratică a PESC, organele competente ale 
Parlamentului ar trebui consultate înainte de lansarea misiunilor PSAC și acestea ar trebui 
să aibă posibilitatea de a monitoriza în mod corespunzător în special misiunile desfășurate 
în cadrul PSAC;

12. consideră că reuniunile comune regulate de consultare cu privire la PESC ar trebui 
completate cu reuniuni suplimentare în eventualitatea în care apare necesitatea de a 
furniza informații ex ante; sugerează în acest sens că reuniunile ar trebui orientate în 
direcția învățării principalelor lecții strategice și politico-militare, pentru a îmbunătăți 
procesul de planificare și gestionare a misiunilor viitoare și pentru a contribui la 
elaborarea unei abordări prospective a nevoilor viitoare; reamintește, de asemenea, dreptul 
său de a fi consultat și necesitatea de a fi informat în mod corespunzător cu privire la 
finanțarea de urgență a anumitor inițiative lansate în cadrul PESC, în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (3) din TUE;

Principalele chestiuni de natură tematică din cadrul PESC

13. subliniază faptul că acțiunile PSAC ar trebui integrate într-o politică amplă care să vizeze 
țări și regiuni aflate în criză; accentuează, de asemenea, necesitatea trecerii de la actuala 
abordare concentrată asupra derulării cu succes a misiunilor PSAC la acordarea unei 
atenții sporite executării cu succes a acestora și impactului pe termen lung la fața locului;

14. subliniază necesitatea unei coordonări optime între răspunsul UE în caz de dezastre și alte 
instrumente ale UE – cum ar fi misiunile civile sau militare din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) – care sunt deja trimise la fața locului sau care ar 



PR\853946RO.doc 7/13 PE445.857v04-00

RO

putea fi înființate pentru situații post-criză; consideră că o distincție rigidă între operațiuni 
militare și civile de gestionare a crizelor reflectă mai curând un model instituțional depășit 
decât realitatea din teren și, prin urmare, subliniază faptul că reacțiile la situațiile de criză 
presupun o combinație între instrumente militare și civile;

15. consideră ca fiind o prioritate strategică a UE consolidarea parteneriatelor internaționale 
de gestionare a crizelor și încurajarea dialogului cu alți actori majori implicați în 
gestionarea crizelor - cum ar fi ONU, NATO, Uniunea Africană (UA) și OSCE, precum și 
cu țări terțe cum ar fi SUA, Turcia, Norvegia și Canada - și sincronizarea acțiunilor, 
schimbul de informații și canalizarea resurselor în direcția eforturilor de menținere a păcii 
și instaurare a păcii, care includ cooperarea în materie de gestionare a crizelor, în special 
în domeniul securității maritime și lupta împotriva terorismului în temeiul dreptului 
internațional;

16. subliniază necesitatea prevenirii situației în care UE ar deveni dependentă de țări terțe în 
ceea ce privește sursele de aprovizionare cu energie, ceea ce ar submina independența 
politicii externe a UE; reamintește necesitatea urgentă de a aborda provocările energetice 
prin implementarea unei politici externe energetice europene comune, bazate pe 
diversificarea furnizorilor de energie; invită, în acest sens, VP/ÎR să urmeze cu hotărâre 
recomandările Parlamentului în ceea ce privește elaborarea unei politici coerente și 
coordonate, în special prin promovarea coeziunii UE în cadrul unui dialog constructiv cu 
furnizorii de energie și îndeosebi cu Rusia și țările de tranzit; 

17. își reafirmă poziția potrivit căreia UE trebuie să-și consolideze poziția de lider în 
domeniul guvernării globale în chestiunile climatice și trebuie să desfășoare un dialog cu 
alți actori-cheie, precum puterile emergente (China, Brazilia, India), Rusia, Statele Unite 
ale Americii și țările în curs de dezvoltare, ținând seama de faptul că schimbările climatice 
au devenit un element esențial în relațiile internaționale;

18. este de părere că o politică externă a UE coerentă trebuie să acorde o prioritate absolută 
promovării democrației, având în vedere că societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua structură internațională a UE, cu referire specială la 
SEAE și departamentul specific de care dispune, oferă oportunitatea de a consolida 
coerența și eficiența UE în acest domeniu; reiterează hotărârea fermă a Parlamentului și 
reamintește eforturile sale pe termen lung pentru apărarea drepturilor omului și a 
democrației la nivel mondial prin intermediul relațiilor bilaterale cu țările terțe și prin 
participarea activă în cadrul forurilor internaționale, precum și prin sprijinirea 
organizațiilor internaționale și locale ale societății civile;

Principalele priorități geografice ale PESC

Diplomație multilaterală, organizații internaționale

19. Subliniază faptul că multilateralismul eficient ar trebui să reprezinte o preocupare 
strategică absolută a Uniunii și că, în acest context, UE ar trebui să își asume un rol de 
lider în ceea ce privește cooperarea internațională, să faciliteze consensul internațional și 
să promoveze acțiunea globală; evidențiază necesitatea unei abordări urgente a 
chestiunilor globale care prezintă motive comune de îngrijorare pentru cetățenii UE, 
precum terorismul, criminalitatea organizată, securitatea energetică, schimbările climatice, 
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realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM) și eradicarea sărăciei, 
neproliferarea armelor de distrugere în masă și dezarmarea, gestionarea fluxurilor de 
migrație și promovarea drepturilor omului și a libertăților civile; consideră că, pentru a se 
exprima ferm și cu o singură voce asupra chestiunilor globale în cadrul sistemului ONU, 
UE ar trebui, chiar dacă își păstrează statutul de observator, să beneficieze de drepturi 
complementare în cadrul ONU, ca o consecință firească a intrării în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona; invită UE să-și perfecționeze strategia și tacticile pentru consultări cu 
țările membre ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv prin oferirea unor explicații clare 
cu privire la natura UE și la modul în care, pe baza competențelor sale conferite prin 
tratat, UE diferă de alte organizații regionale; recomandă înscrierea chestiunii drepturilor 
UE în cadrul ONU ca prioritate pe ordinea de zi a summiturilor bilaterale și multilaterale 
cu partenerii strategici; consideră esențială cooperarea cu partenerii strategici ai UE în 
vederea găsirii unor soluții la problemele regionale și globale majore; recomandă, de 
asemenea, ca partenerilor strategici să li se acorde o dimensiune multilaterală prin 
includerea chestiunilor globale pe ordinile de zi ale summiturilor bilaterale și 
multilaterale;

20. consideră că UE ar trebui să profite de adoptarea noului concept strategic al NATO în 
vederea consolidării parteneriatului său cu NATO, ținând seama de dezvoltarea politicilor 
externe, de securitate și de apărare ale UE; subliniază necesitatea găsirii unor modalități 
pragmatice de soluționare a disputelor – în special, disputele dintre Cipru și Turcia – care 
împiedică dezvoltarea unei cooperări mai strânse între UE și NATO, având în vedere 
importanța garantării faptului ca forțele și capacitățile, care sunt în mare măsură folosite în 
comun de ambele organizații, să fie utilizate într-un mod cât mai eficient posibil;

21. recunoaște faptul că OSCE trebuie să fie consolidată, iar valorile sale trebuie să fie 
reafirmate; crede cu fermitate că UE ar trebui să se angajeze efectiv în consolidarea 
OSCE, inclusiv prin garantarea faptului că procesul nu are drept rezultat slăbirea vreuneia 
dintre cele trei dimensiuni ale organizației (politico-militară, economică și de mediu și 
umană); subliniază faptul că UE ar trebui, de asemenea, să atragă atenția asupra 
importanței continuării Procesului de la Corfu și a desfășurării de reuniuni regulate la 
nivel înalt, pentru a asigura susținerea politică și a spori vizibilitatea activităților OSCE;

Relațiile transatlantice

22. subliniază necesitatea unei coordonări strânse și permanente a politicii externe a UE cu 
aliatul și partenerul strategic cel mai apropiat al acesteia, SUA, prin asigurarea unei 
abordări comune a guvernării globale și a unor provocări precum neproliferarea nucleară 
și terorismul; invită VP/ÎR să coordoneze îndeaproape și să dezvolte sinergii cu SUA, în 
vederea asigurării stabilității și securității pe continentul european, inclusiv pe baza 
cooperării cu Rusia și în favoarea stabilității din Orientul Mijlociu lărgit, Iran, Afganistan 
și Pakistan;

Balcanii de Vest

23. atrage atenția asupra perspectivelor de aderare la UE ale tuturor țărilor din Balcanii de 
Vest și subliniază importanța unui angajament permanent în favoarea acestui proces, atât 
din partea țărilor regiunii, cât și a UE; 
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24. salută faptul că situația din Kosovo rămâne stabilă și pașnică, însă își exprimă îngrijorarea 
față de problemele serioase și încălcările legii electorale survenite în mai multe 
municipalități în timpul recentelor alegeri; subliniază importanța unor alegeri echitabile, 
ca parte din tranziția democratică în curs de desfășurare în Kosovo; îndeamnă guvernul 
din Kosovo să îmbunătățească viitoarele procese electorale pentru a garanta drepturile 
democratice ale cetățenilor kosovari și pentru a consolida perspectiva de integrare 
europeană a țării; solicită ca tratativele planificate între Kosovo și Serbia să înceapă fără 
întârziere, sub auspiciile UE, și subliniază faptul că acestea prezintă un potențial vast de a 
contribui la stabilitatea din Kosovo și la ameliorarea situației populației locale, inclusiv 
sub aspectul menținerii principiilor statului de drept în nordul țării; reiterează necesitatea 
ca Misiunea EURLEX de sprijinire a statului de drept în Kosovo să garanteze că poate să 
funcționeze în mod eficient pe întreg teritoriul Kosovo, prin intensificarea activităților sale 
în nordul țării, și să se bucure de încrederea și sprijinul întregii populații; 

25. invită VP/ÎR și Comisia să intensifice dialogul cu liderii politici ai Bosniei și Herțegovinei 
(BiH) în urma alegerilor, astfel încât să ajute această țară și populația sa să-și continue 
drumul spre integrarea europeană; consideră că BiH au înregistrat progrese limitate în 
privința reformelor pentru procesul de integrare în UE și că agendele care abordează 
predominant problemele etnice pot împiedica realizarea cerințelor de aderare la UE și la 
NATO;

Parteneriatul estic

26. încurajează VP/ÎR și Comisia să consolideze Parteneriatul estic cu vecinii noștri est-
europeni în vederea asocierii politice și a integrării economice a acestora, inclusiv în 
domeniul energiei, pe baza valorilor europene comune și într-un cadru de condiții și 
stimulente menite să genereze reforme;

27. condamnă represiunea brutală orchestrată de regimul președintelui belarus Lukașenko 
împotriva membrilor opoziției, a jurnaliștilor și reprezentanților societății civile în urma 
alegerilor prezidențiale din 19 decembrie 2010 și solicită eliberarea imediată a tuturor 
persoanelor plasate în detenție; invită VP/ÎR și Comisia să impună sancțiuni specifice 
împotriva regimului, cum ar fi interdicția de acordare a vizelor și înghețarea activelor în 
cazul înalților demnitari vizați, precum și să intensifice sprijinul acordat de UE societății 
civile pentru a consolida valorile pro-europene în rândul populației; subliniază importanța 
garantării faptului că Belarus nu devine izolat, în special față de cadrele regionale 
existente;

28. solicită înființarea rapidă a Adunării Parlamentare Euronest, fără participarea 
parlamentului din Belarus, subliniind astfel rolul său în consolidarea democrației și a 
instituțiilor democratice și importanța sa în sporirea dimensiunii parlamentare a 
parteneriatului; 

Rusia

29. solicită VP/ÎR să garanteze faptul că abordarea de către UE a relațiilor cu Rusia, inclusiv 
în negocierile cu privire la un nou Acord de parteneriat și cooperare UE-Rusia, este 
coerentă și motivată de un angajament față de valorile democrației, ale respectării 
drepturilor omului, ale statului de drept, inclusiv ale dreptului internațional; subliniază, în 
acest context, importanța Parteneriatului pentru modernizare; subliniază, în același timp, 
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necesitatea unui parteneriat reînnoit cu Rusia, bazat pe respect reciproc și reciprocitate, în 
probleme de combatere a terorismului, securitate și furnizare a energiei, schimbări 
climatice, dezarmare, prevenire a conflictelor și neproliferare nucleară, precum și în ceea 
ce privește Iranul, Afganistanul și Orientul Mijlociu, având ca obiectiv consolidarea 
securității și a stabilității pe plan mondial; consideră că o cooperare cu privire la aceste 
aspecte ar trebui să formeze baza pentru un nou acord UE-Rusia și, prin urmare, așteaptă 
cu interes accelerarea progresului în negocierile curente cu privire la un nou acord 
cuprinzător care se așteaptă a intensifica în mod considerabil relațiile UE-Rusia;

Orientul Mijlociu

30. sprijină reluarea tratativelor de pace directe între Israel și Autoritatea Palestiniană (AP) și 
evidențiază necesitatea desfășurării unor negocieri serioase într-o scurtă perioadă de timp 
și într-un climat de încredere reciprocă; reamintește că UE este cel mai important 
finanțator al AP și principalul partener comercial al Israelului;

31. invită UE, în conformitate cu concluziile Consiliului din 12 decembrie 2009, să își asume 
un rol politic mai activ care să corespundă implicării sale financiare în regiune; își 
exprimă convingerea cu privire la faptul că este necesară o revizuire urgentă și 
cuprinzătoare a politicii UE privind Orientul Mijlociu pentru ca aceasta să exercite un rol 
politic decisiv și coerent, folosindu-se de instrumente diplomatice eficace, în vederea 
instaurării păcii și securității în această regiune vecină de interes strategic vital pentru UE; 
invită VP/ÎR să aibă în vedere prezentarea unei noi strategii europene pentru regiune, 
subliniind interesele și obiectivele UE, precum și mijloacele pe care aceasta le poate 
utiliza;

Regiunea mediteraneană

32. își exprimă în continuare îngrijorarea – în pofida creării Uniunii pentru Mediterana (UpM) 
– față de lipsa, în cadrul politicii mediteraneene a UE, a unei viziuni strategice clare pe 
termen lung pentru dezvoltarea și stabilizarea regiunii, care se confruntă cu o aprofundare 
a crizelor politice, economice și sociale; subliniază necesitatea urgentă ca procesul de 
integrare euro-mediteraneană să redevină o prioritate politică pentru UE;

33. reamintește rolul său în cadrul procedurii bugetare a UE și accentuează necesitatea de a se 
garanta legitimitatea democratică a UpM și de a se lua decizii într-un mod transparent, 
precum și de a implica în procesul decizional Parlamentul European, Adunarea 
parlamentară a UpM și parlamentele naționale;

34 monitorizează îndeaproape situația din Tunisia și invită UE să sprijine poporul tunisian în 
tranziția sa democratică, inclusiv oferind asistența adecvată de care acesta ar putea avea 
nevoie; subliniază necesitatea de a adapta finanțarea pentru a contribui la atenuarea crizei 
sociale și economice din țară;

35. reiterează sprijinul său deplin pentru Tribunalul Special pentru Liban (TSL), în calitate de 
tribunal independent, instituit prin Rezoluția 1757 a Consiliului de Securitate al ONU și 
care îndeplinește cele mai înalte standarde judiciare; reafirmă sprijinul său ferm pentru 
suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Libanului și pentru funcționarea deplină 
a tuturor instituțiilor libaneze; subliniază că stabilitatea internă și respectarea dreptului 
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internațional nu sunt incompatibile; invită toate forțele politice libaneze să continue să se 
angajeze într-un dialog deschis și constructiv pentru a favoriza bunăstarea, prosperitatea 
și securitatea tuturor cetățenilor libanezi; salută rolul crucial al Forței Interimare a ONU 
în Liban (UNIFIL) și solicită aplicarea tuturor prevederilor din Rezoluția 1701 a 
CSONU;

Asia

36. subliniază faptul că punctul de plecare pentru orice soluție pe termen lung la criza afgană 
trebuie să o reprezinte interesele cetățenilor afgani cu privire la securitatea internă, 
protecția civilă și protecția economică și socială a acestora, precum și mecanismele de 
reconciliere, stoparea producției de opiu, un exercițiu robust de construcție națională, 
integrarea Afganistanului în comunitatea internațională și eliminarea grupării al-Qa’ida 
din această țară; își reafirmă poziția potrivit căreia UE și statele sale membre și 
comunitatea internațională în general ar trebui să sprijine Afganistanul în construirea 
propriului stat, cu instituții democratice mai puternice, capabile să asigure suveranitatea 
națională, unitatea statală, integritatea teritorială, dezvoltarea economică sustenabilă și 
prosperitatea poporului afgan, respectând în același timp tradițiile istorice, religioase, 
spirituale și culturale ale tuturor comunităților etnice și religioase de pe teritoriul țării;

37. își reiterează punctul de vedere potrivit căruia Pakistanul are un rol esențial în regiune și 
că un Pakistan stabil, democratic și prosper este de importanță vitală pentru o stabilitate în 
Afganistan și în întreaga regiune; subliniază, în plus, rolul-cheie al Pakistanului în 
procesul de pace afgan; recunoaște că inundațiile devastatoare din august 2010 au 
reprezentat o grea încercare pentru noul guvern din Pakistan, care începuse să facă 
progrese în ceea ce privește abordarea numeroaselor provocări; îndeamnă Consiliul și 
Comisia, împreună cu comunitatea internațională lărgită, să reacționeze printr-o puternică 
demonstrație de solidaritate și sprijin concret pentru nevoia urgentă a Pakistanului de 
reconstrucție și reabilitare în urma inundațiilor și pentru aspirațiile acestei țări de a 
construi o societate puternică și prosperă; salută și încurajează în continuare eforturile UE 
de a intensifica sprijinul politic pentru accelerarea procesului de consolidare a instituțiilor 
și a capacității în Pakistan și pentru a ajuta instituțiile democratice ale Pakistanului în 
combaterea extremismului;

38. susține pe deplin angajamentul E3+3 de a găsi o soluție rapidă, pe calea negocierilor, la 
problema nucleară iraniană, care să reinstaureze încrederea la nivel internațional în natura 
exclusiv pașnică a programului nuclear al Iranului, respectând în același timp dreptul 
legitim al Iranului de a utiliza în mod pașnic energia nucleară; sprijină abordarea dublă a 
Consiliului menită să găsească o soluție diplomatică; salută Rezoluția 1929(2010) al 
Consiliului de securitate al ONU de introducere a unei a patra serii de sancțiuni împotriva 
Iranului pentru programul său nuclear și măsurile restrictive suplimentare anunțate de UE, 
SUA, Japonia, Canada și Australia; și condamnă vehement retorica provocatoare și 
inflamatoare persistentă a Iranului împotriva Israelului și regretă, în special, amenințările 
proferate de președintele Ahmadinejad împotriva existenței înseși a statului Israel; este 
profund îngrijorat de încercările Iranului de a-și urmări obiectivul de sporire a influenței 
politice în Afganistan prin manipularea unei serii de rezultate politice, economice și 
militare; subliniază faptul că, pentru a aborda chestiuni legate de drepturile omului, ar 
trebui de asemenea folosite contacte reciproce oficiale între delegațiile Parlamentului 
European și Majlis;
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39. își exprimă satisfacția față de intensificarea dialogurilor sectoriale cu China și invită la o 
acțiune comună concertată privind problemele controversate evidențiate în cadrul 
recentului summit UE-China; regretă, totuși, faptul că progresele înregistrate în vederea 
unei mai bune guvernanțe economice și judiciare nu se reflectă în dorința de a contracara 
încălcările grave și sistematice continue ale drepturilor omului în această țară; subliniază 
faptul că relațiile cu Japonia, țară care împărtășește valorile democratice ale UE și 
preocupările sale privind drepturile omului, sunt în continuare extrem de importante atât 
sub aspect economic cât și în ceea ce privește conlucrarea în cadrul forurilor 
multinaționale, și că atenția acordată în prezent Chinei nu trebuie să pună în umbră 
eforturile necesare de intensificare a cooperării cu Japonia și de eliminare a obstacolelor 
rămase în calea interpătrunderii economice;

40. salută angajamentul Indiei în acțiuni internaționale, în special în Afganistan și în 
operațiunea Atalanta; constată necesitatea unei acțiuni bazate pe colaborare în legătură cu 
guvernanța economică mondială și promovarea democrației și a drepturilor omului; speră 
că se vor înregistra progrese substanțiale în ceea ce privește actualele negocieri pentru un 
acord de liber schimb; așteaptă ca parteneriatul strategic cu India să se deruleze în 
conformitate cu Planul comun de acțiune, astfel încât să dea rezultate concrete;

Africa

41. își exprimă susținerea și încurajarea puternică pentru parteneriatele cu UA și cu alte 
organizații regionale africane în abordarea preocupărilor legate de stabilitate și securitate 
pe continentul african și în garantarea progreselor în alte domenii-cheie, cum ar fi 
guvernanța democratică și drepturile omului, schimbările climatice și realizarea ODM; 
consideră că procesul de participare și responsabilizare progresivă a UA în probleme de 
securitate și stabilitate pe continentul african, în special în ceea ce privește misiunile de 
menținere a păcii, presupune consolidarea instituțiilor și a procesului de luare a deciziilor 
în cadrul UA, și că UE ar trebui să sprijine UA în această privință;

42. își exprimă sprijinul pentru decizia de a concepe o abordare europeană complexă a 
regiunii Cornului Africii, corelând politica de securitate cu dezvoltarea, statul de drept, 
respectarea drepturilor omului, aspectele legate de egalitatea de gen și dreptul umanitar 
internațional, canalizând astfel toate instrumentele UE în vederea găsirii unor soluții pe 
termen lung;

43. salută disponibilitatea UE de a sprijini implementarea pașnică a Acordului global de pace 
în Sudan și de a depune eforturi în direcția stabilității regionale pe termen lung; subliniază, 
în același timp, necesitatea reînnoirii eforturilor de combatere a insecurității și de a se 
ajunge la un acord de pace durabil pentru Darfur;

44. reamintește că Alassane Ouattara este singurul câștigător legitim al alegerilor 
prezidențiale organizate în Côte d’Ivoire la 28 noiembrie 2010 și că rezultatele alegerilor 
nu pot fi contestate; îndeamnă toate forțele politice și armate din țară să respecte voința 
electoratului din Côte d’Ivoire și să asigure transferul de putere pașnic și fără întârziere; 
regretă actualul impas politic postelectoral și actele de violență raportate; sprijină 
impunerea de sancțiuni de către UE asupra lui Laurent Gbagbo;

45. consideră că UE ar trebui să adopte o abordare cuprinzătoare a preocupărilor de securitate 
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și stabilitate în regiunea Sahel, prin întrebuințarea tuturor instrumentelor relevante ale UE 
pentru a eradica sărăcia, a garanta dezvoltarea durabilă, a aborda problema schimbărilor 
climatice din regiune, a gestiona fluxurile de migrație sud-sud și sud-nord și a garanta 
democrația și consolidarea instituțiilor; consideră că ar trebui pus în derulare, de 
asemenea, un proces de construire a consensului în rândul țărilor din regiune, în cooperare 
și cu participarea progresivă a UA;

America Latină

46. salută încheierea negocierilor pentru Acordul de asociere cu America Centrală și pentru 
Acordul comercial multipartit cu Peru și Columbia; subliniază, totuși, că UE ar trebui să 
acorde în continuare prioritate proceselor de integrare regională din America Latină; 
constată cu satisfacție că negocierile pentru Acordul de asociere cu Mercosur au fost 
reluate și solicită încheierea rapidă a acestora;

47. apreciază rezultatele pozitive ale summitului UE-America Latină de la Madrid și 
subliniază necesitatea monitorizării implementării Planului de acțiune de la Madrid; 
reamintește necesitatea adoptării unei Carte Euro-Latino-Americane pentru pace și 
securitate care să includă, pe baza Cartei ONU și a dreptului internațional conex, strategii 
și orientări pentru o acțiune politică și de securitate comună care să abordeze amenințările 
și provocările comune;

°
°  °

48. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, 
Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului 
General al Organizației Națiunilor Unite, Secretarului General al NATO, Președintelui 
Adunării Parlamentare a NATO, Președintelui în exercițiu al OSCE, Președintelui 
Adunării Parlamentare a OSCE, Președintelui Comitetului de Miniștri al Consiliului 
Europei și Președintelui Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.


