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Amendamentul 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe.

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și ale 
diversității, în special ale egalității între 
femei și bărbați și statul de drept pe care se 
întemeiază, prin dialog și cooperare cu 
țările terțe.

Or. en

Amendamentul 12
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, principiile egalității și statul 
de drept pe care se întemeiază, prin dialog 
și cooperare cu țările terțe.

(3) Uniunea urmărește să promoveze, să 
dezvolte și să consolideze valori precum 
libertatea, democrația, respectarea 
drepturilor omului și libertățile 
fundamentale, promovarea drepturilor 
femeii, precum și principiile egalității de 
gen, al nediscriminării și statul de drept pe 
care se întemeiază, prin dialog și cooperare 
cu țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Femeile din țările partenere se 
confruntă cu probleme deosebite și cu 
discriminare, atât pe piața muncii, cât și 
în viața publică și privată.

Or. en

Amendamentul 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației, egalitatea 
între bărbați și femei, drepturile omului, 
statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 15
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
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promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

promova valorile democrației, drepturile 
omului pentru femei și bărbați, statul de 
drept, buna guvernanță și principiile 
egalității de gen și dezvoltarea durabilă.

Or. en

Amendamentul 16
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Obiectivele și acțiunile specifice de 
programare pentru egalitatea de gen și 
antidiscriminare ar trebui să fie sprijinite 
conform prezentului regulament. În plus,
egalitatea de gen și antidiscriminarea ar 
trebui să fie integrate ca și obiective 
transversale în toate măsurile luate în 
temeiul prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 17
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Strategia comună UE-Africa este 
importantă pentru relațiile cu vecinii 
mediteraneeni din Africa de Nord.

(14) Strategia comună UE-Africa și Cadrul 
de acțiune de la Istanbul sunt importante
pentru relațiile cu vecinii mediteraneeni din 
Africa de Nord.

Or. en
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Amendamentul 18
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar situația economică și 
bugetară a Uniunii limitează resursele 
disponibile pentru un astfel de sprijin. Prin 
urmare, Comisia trebuie să caute cea mai 
eficientă utilizare a resurselor disponibile, 
prin utilizarea instrumentelor financiare cu 
efect de levier. Un astfel de efect ar putea 
fi amplificat prin permiterea utilizării și a 
reutilizării fondurilor investite și generate 
prin instrumente financiare.

(19) Necesitățile de finanțare ale sprijinului 
extern furnizat de Uniunea Europeană sunt 
în creștere, dar criza de austeritate 
economică și bugetară în desfășurare a 
Uniunii limitează resursele disponibile 
pentru un astfel de sprijin. Prin urmare, 
Comisia trebuie să caute cea mai eficientă 
și practică utilizare a resurselor 
disponibile, prin utilizarea instrumentelor 
financiare cu efect de levier. Un astfel de 
efect ar putea fi amplificat prin permiterea 
utilizării și a reutilizării fondurilor investite 
și generate prin instrumente financiare.

Or. en

Amendamentul 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament.

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor și politicilor întreprinse 
în temeiul prezentului regulament. Locul și 
rolul femeilor ar trebui să fie, de 
asemenea, promovate prin măsuri și 
programe speciale.

Or. en
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Amendamentul 20
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament. 

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării trebuie
să fie un obiectiv transversal al tuturor 
acțiunilor întreprinse în temeiul prezentului 
regulament și aceasta trebuie să se reflecte 
în promovarea drepturilor femeii și 
combaterea violențelor împotriva femeii și 
discriminărilor de gen. În vederea 
consolidării statutului femeilor în țările 
partenere, Uniunea Europeană și statele 
membre trebuie să acorde o atenție 
deosebită tuturor măsurilor de 
consolidare și de promovare a rolului 
femeilor în pozițiile de adoptare a unor 
decizii politice și economice, precum și în 
cadrul societății civile.

Or. fr

Amendamentul 21
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament. 

(21) Egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și combaterea discriminării ar 
trebui să fie un obiectiv transversal al 
tuturor acțiunilor întreprinse în temeiul 
prezentului regulament, cu referire la 
procesele de tranziție democratică în țările 
partenere, având în special scopul de a
intensifica participarea femeilor la 
procesele politice la nivel național, 
regional și local. Acest obiectiv urmărește 
consolidarea rolului femeilor în procesul 
politic din țările politicii de vecinătate și 
adoptarea, prin urmare, a măsurilor 
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pentru eliminarea inegalităților privind 
drepturile femeilor.

Or. it

Amendamentul 22
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Schimbările care au loc în 
vecinătatea europeană a Africii de Nord și 
a Orientului Mijlociu trebuie să 
contribuie la eliminarea discriminării 
femeilor și participarea deplină a acestora 
în societate în termeni de egalitate cu 
bărbații. Uniunea s-a angajat să se opună 
cu tărie utilizării violenței sexuale și a 
intimidării și vizării femeilor, în special în 
ceea ce privește problemele specifice 
traficului de ființe umane și mutilării 
genitale a femeilor.
Uniunea introduce ca prim punct pe 
ordinea de zi necesitatea de a pune capăt 
discriminării și persecuției persoanelor 
lesbiene, gay, bisexuale și transsexuale 
(LGBT) în regiunea vecinătății europene, 
iar țărilor care discriminează persoanele 
LGBT, în special țările care acuză încă 
homosexualitatea și care primesc ajutor 
financiar, să le fie înghețate sau retrase 
aceste fonduri.

Or. en

Amendamentul 23
Barbara Matera

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) promovarea cursurilor de formare 
în țările partenere ale politicii europene 
de vecinătate, adresate în special 
categoriilor de persoane mai vulnerabile 
și supuse unui risc mai ridicat de sărăcie, 
precum femeile în vârstă și mamele 
singure, cu scopul de a intensifica 
participarea acestora la toate activitățile 
societății și prin urmare de a consolida 
rolul femeilor în procesele decizionale 
politice și economice, în domeniul 
educației și pe piața muncii, contribuind 
la o emancipare reală a acestora în 
avantajul întregii societăți și în relațiile cu 
cele mai importante țări partenere.

Or. it

Amendamentul 24
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul.

(22) Uniunea se angajează să promoveze, 
în relațiile cu partenerii săi din întreaga 
lume, condiții de muncă decente, dar și să 
ratifice și să aplice în mod efectiv 
standardele de muncă recunoscute la nivel 
internațional și acordurile multilaterale 
privind mediul. O atenție deosebită va fi 
acordată sectorului serviciilor și 
sectorului informal, unde femeile sunt 
angajate cel mai des cu scopul de a 
asigura respectarea drepturilor și de a 
promova participarea acestora pe piața 
muncii și la economiile naționale.

Or. fr
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Amendamentul 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Organizațiile societății civile au un 
rol esențial în asigurarea guvernanței și 
modelării viitorului bunei vecinătăți, în 
colaborare cu parlamentele naționale. 
Femeile și tinerii ar trebui să fie implicați 
efectiv și să contribuie în acest sens.

Or. en

Amendamentul 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali;

(a) promovarea drepturilor omului și 
promovarea în special a drepturilor 
femeilor și a libertăților fundamentale, 
statutul de drept, principiile egalității și ale 
diversității, egalitatea între femei și 
bărbați, instituirea unei democrații solide 
și durabile, promovarea bunei guvernanțe 
și dezvoltarea unei societăți civile active, 
inclusiv partenerii sociali;

Or. en

Amendamentul 27
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali; 

(a) promovarea drepturilor omului, a 
libertăților fundamentale, a drepturilor 
femeilor și principiile statutului de drept, 
al egalității dintre femei și bărbați și al 
nediscriminării, consolidarea unei bune 
guvernanțe, instituirea unei democrații 
solide și durabile și dezvoltarea unei 
societăți civile libere, independente, 
dinamice și proactive;

Or. fr

Amendamentul 28
Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali; 

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv cooperarea 
strânsă cu partenerii sociali și 
organizațiile de femei în vederea 
identificării zonelor de sprijin și de 
cooperare pentru punerea în aplicare a 
politicilor de gen în țările partenere, 

Or. it

Amendamentul 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice, egalitatea între 
femei și bărbați și rezistența la dezastre;

Or. en

Amendamentul 30
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre, utilizând, de asemenea, 
indicatorii ODM și indicatorii de 
autonomizare;

Or. en

Amendamentul 31
Mariya Nedelcheva

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre, acordând o atenție deosebită 
promovării rolului femeilor în aceste 
domenii, în calitate de părți eficiente ale 
schimbării și ale progresului;

Or. fr

Amendamentul 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Egalitatea de gen între femei și 
bărbați și combaterea discriminării este 
un obiectiv transversal al tuturor 
acțiunilor și politicilor întreprinse în 
temeiul prezentului regulament. Din acest 
motiv și pentru a răspunde la aceste 
provocări, drepturile și rolul femeilor este 
promovat prin măsuri și programe 
speciale.

Or. en

Amendamentul 33
Franziska Katharina Brantner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cadrul etapelor de programare, 
punere în aplicare și evacuare a 
instrumentului politicii de vecinătate, a 
inegalităților de gen sunt abordate în mod 
consistent și sistematic, și anume, prin 
acțiuni specifice și prin integrarea în toate 
celelalte activități.

Or. en

Amendamentul 34
Mikael Gustafsson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile bazate pe respectul pentru 
libertățile fundamentale și drepturile 
omului pentru femei și bărbați, și în 
punerea în aplicare a obiectivelor convenite 
în materie de reformă, necesitățile și 
capacitățile țării, precum și eventualul 
impact al sprijinului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 35
Mariya Nedelcheva
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Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

1. Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile, a bunei guvernanțe, a respectării 
drepturilor omului, a libertăților 
fundamentale, a drepturilor femeilor și a 
principiilor egalității dintre femei și 
bărbați, al nediscriminării și al statutului 
de drept și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere schimbările mari ale 
Primăverii Arabe în țările partenere ale 
Mediteranei de Sud și rolul pe care 
femeile ar putea să îl joace pentru 
eforturile democratice, sunt necesare 
programe speciale și finanțarea pentru 
promovarea participării femeilor.
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Or. en

Amendamentul 37
Barbara Matera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alocările financiare pentru programele 
naționale și multinaționale se stabilesc 
utilizând criterii transparente și obiective, 
care reflectă principiul diferențierii 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1). 

(5) Alocările financiare pentru programele 
naționale și multinaționale se stabilesc 
utilizând criterii transparente și obiective, 
care reflectă principiul diferențierii 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1) și 
ținând cont pe deplin de progresele 
înregistrate în materie de egalitate între 
bărbați și femei. 

Or. it

Amendamentul 38
Franziska Katharina Brantner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru țările eligibile pentru sprijinul 
financiar în temeiul prezentului 
regulament, Comisia creează o 
„infrastructură” de integrare pe sexe; în 
special, structurile permanente de sprijin 
sunt dezvoltate, atât la nivel național, cât 
și la nivelul Uniunii, în vederea sprijinirii 
punerii în aplicare a integrării sexelor.

Or. en
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Amendamentul 39
Franziska Katharina Brantner
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul unor schimbări în contextul 
politic, legal, economic sau social, 
Comisia realizează o evaluare a 
proiectului, dacă aceste schimbări 
afectează supozițiile cu privire la rolurile 
sexelor și relațiile stabilite la începutul 
proiectului și poate solicita ajustări la 
proiect.

Or. en

Amendamentul 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 17 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Uniunea invită țara în cauză 
să organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului, a egalității între 
bărbați și femei și a libertăților 
fundamentale, Uniunea invită țara în cauză 
să organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
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cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Or. en


