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Amendamentul 1
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare 
și membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU) ca o organizație 
internațională a statelor, cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională subliniază că 
persoanele juridice reale ale ONU sunt 
statele suverane membre ale comunității 
mondiale, în timp ce UE deține, începând 
din 2011, statutul consolidat de observator 
în cadrul ONU în comparație cu alte 
organisme regionale, având dreptul de a 
lua cuvântul în cadrul dezbaterilor, de a 
prezenta propuneri și amendamente, de a 
include solicitări de luări de cuvânt și de a 
distribui documente în temeiul Rezoluției 
65/276 a ONU privind „Participarea 
Uniunii Europene la activitățile 
Organizației Națiunilor Unite” din 3 mai 
2011; având în vedere creșterea 
interdependenței la nivel mondial și noile 
sfidări civilizaționale, solicită o mai bună 
cooperare între statele membre ale UE în 
ceea ce privește acțiunile lor comune și 
cele la nivel comunitar pentru a-și onora
responsabilitățile pentru modul pașnic și 
civil de a face față la sfidările mondiale pe 
baza normelor acceptate ale dreptului 
internațional în vigoare, precum și 
principiile multilateralismului, în cadrul 
unui parteneriat egal și al cooperării; 
solicită, prin urmare, să se dezvolte o 
strânsă cooperare și coordonare cu 
diversele structuri ale ONU;

Or. en



PE565.180v01-00 4/24 AM\1071115RO.doc

RO

Amendamentul 2
Marcus Pretzell

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU,
ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri independenți ai ONU ceea ce, 
fără îndoială, vor continua să fie, 
exemplificând, astfel, principiul 
fundamental al subsidiarității; solicită 
stabilizarea influenței fiecărui stat 
membru și, în același timp, menținerea 
legăturii demonstrate dintre UE și ONU;

Or. en

Amendamentul 3
Claudia Tapardel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri (agenții, fonduri, programe, 
Comisie și comisii) prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

Or. en
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Amendamentul 4
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 
cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale; în acest 
context, UE ar trebui cu adevărat să se 
comporte ca un actor global în cadrul 
ONU și să depună eforturi pentru a-și 
îmbunătăți în continuare influența și 
vizibilitatea și influența pe scena 
internațională, în conformitate cu litera și 
spiritul Tratatului de la Lisabona.

Or. en

Amendamentul 5
Eva Paunova

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună 

1. ia în considerare atât structura 
instituțională complexă a Organizației 
Națiunilor Unite (ONU), cât și natura 
specifică a Uniunii Europene (UE) ca o 
uniune supranațională ce deține statutul 
consolidat de observator în cadrul ONU, 
însă ale căror state membre sunt, fiecare și 
membri ONU; solicită o mai bună și mai 
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cooperare între actorii ONU și diversele 
sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

eficace cooperare între actorii ONU și 
diversele sale structuri prin îmbunătățirea 
coordonării și coerenței globale;

Or. en

Amendamentul 6
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că statutul consolidat al UE 
în cadrul ONU ar trebui să deschidă calea 
unei coeziuni și unei cooperări mai 
strânse ale altor grupuri de state, în 
cadrul organizațiilor lor regionale, în 
cadrul sistemului ONU, fiind, astfel, în 
măsură să-și exprime cu mai multă 
fermitate punctele de vedere în cadrul 
Consiliului de Securitate, conducând la o 
reprezentare mai echilibrată în cadrul 
acestui organism;

Or. en

Amendamentul 7
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în vederea 
realizării mai rapide a obiectivelor de 
politică externă ale UE, este esențial ca 
UE să-și îmbunătățească propria 
coordonare internă în acest domeniu;
invită statele membre și instituțiile UE să 
ia în considerare modalități de a pune la 
dispoziție toate instrumentele necesare 
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pentru a realiza pe deplin politica externă 
și de securitate comună, plasând UE ca 
un actor internațional unic;

Or. en

Amendamentul 8
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre, pentru a putea 
acorda o mai mare importanță rolului 
Uniunii în cadrul organizațiilor 
internaționale, să convină în prealabil
asupra unei poziții comune cu privire la 
toate chestiunile relevante și reamintește 
faptul că, pentru a permite UE să 
vorbească cu o singură voce în relațiile 
internaționale, a fost creat postul de Înalt 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și că, prin 
urmare, această persoană trebuie să fie în 
măsură să își joace pe deplin rolul în 
aceste contexte;

Or. it

Amendamentul 9
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1b. solicită ONU, Comisiei și Consiliului 
să informeze pe deplin Parlamentul cu 
privire la coordonarea acestora pentru a 
implica Parlamentul în definirea și 
revizuirea obiectivelor de politică externă 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 10
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină agenda de reformă a ONU 
pentru a exprima un multilateralism 
eficace, recunoscând, în același timp, 
consolidarea statutului UE în cadrul
Adunării Generale a ONU ca urmare a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona la 1 decembrie 2009 și 
adoptarea Rezoluției 65/276 a ONU 
privind „Participarea Uniunii Europene 
la activitățile Organizației Națiunilor 
Unite” din 3 mai 2011;

2. reafirmă rolul central al ONU în
legalizarea relațiilor internaționale, în 
ceea ce privește instituționalizarea 
dialogului între popoarele comunității 
internaționale cu privire la sfidările 
politice, economice, sociale, ecologice, 
culturale, financiare și juridice, precum și 
pentru soluționarea pașnică a conflictelor 
între acestea; sprijină agenda de reformă a 
ONU care, ținând seama de schimbările 
fundamentale ale caracteristicilor 
comunității internaționale de state de la 
înființarea Organizației Națiunilor Unite, 
inclusiv apariția actorului numit UE, ar 
trebui să vizeze democratizarea 
fundamentală a structurilor existente 
printr-o monitorizare și prin competențe 
decizionale mai cuprinzătoare ale
Adunării Generale în ceea ce privește 
Consiliul de Securitate, consolidarea 
multilateralismului existent printr-o mai 
mare reprezentativitate îndeosebi a țărilor 
din Africa și America Latină în Consiliul 
de Securitate, precum și printr-o întărire 
semnificativă, atât pe plan politic, cât și 
din punct de vedere financiar, a rolului 
organizațiilor regionale existente, a 
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organismelor subsidiare și organelor cu 
statut special în furnizarea propriilor 
contribuții specifice la atingerea 
obiectivelor prevăzute în Carta ONU;

Or. en

Amendamentul 11
Marcus Pretzell

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină agenda de reformă a ONU 
pentru a exprima un multilateralism 
eficace, recunoscând, în același timp, 
consolidarea statutului UE în cadrul 
Adunării Generale a ONU ca urmare a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona la 1 decembrie 2009 și adoptarea 
Rezoluției 65/276 a ONU privind 
„Participarea Uniunii Europene la 
activitățile Organizației Națiunilor Unite” 
din 3 mai 2011;

2. sprijină agenda de reformă a ONU 
pentru a exprima un multilateralism 
eficace, recunoscând, în același timp, 
statutul special al UE în cadrul Adunării 
Generale a ONU ca urmare a intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 
decembrie 2009, care susține cu fermitate 
subsidiaritatea ca pe o caracteristică 
excepțională și adoptarea Rezoluției 
65/276 a ONU privind „Participarea 
Uniunii Europene la activitățile 
Organizației Națiunilor Unite” din 3 mai 
2011;

Or. en

Amendamentul 12
Claudia Tapardel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. sprijină agenda de reformă a ONU 
pentru a exprima un multilateralism 
eficace, recunoscând, în același timp, 
consolidarea statutului UE în cadrul 
Adunării Generale a ONU ca urmare a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 

2. sprijină agenda de reformă a ONU 
pentru a exprima un multilateralism 
eficace, recunoscând, în același timp, 
consolidarea statutului UE în cadrul 
Adunării Generale a ONU ca urmare a 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
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Lisabona la 1 decembrie 2009 și adoptarea 
Rezoluției 65/276 a ONU privind 
„Participarea Uniunii Europene la 
activitățile Organizației Națiunilor Unite” 
din 3 mai 2011;

Lisabona la 1 decembrie 2009 și adoptarea 
Rezoluției 65/276 a ONU privind 
„Participarea Uniunii Europene la 
activitățile Organizației Națiunilor Unite” 
din 3 mai 2011; invită Comisia Europeană 
să informeze Parlamentul European cu 
privire la modul în care a fost pusă în 
aplicare rezoluția și ce învățăminte pot fi 
trase pentru a asigura un multilateralism 
mai eficace. 

Or. en

Amendamentul 13
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită reformarea Consiliului de 
Securitate în vederea asigurării unui loc 
permanent pentru Uniunea Europeană în 
locul celor doi membri permanenți și a 
celor doi membri europeni numiți prin 
rotație; sugerează că UE ar trebui să aibă 
un singur vot în cadrul acestui organism;

Or. en

Amendamentul 14
Fabio Massimo Castaldo

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită să fie demarate negocierile și 
procedurile necesare pentru ca UE să 
poată deveni cât mai curând posibil
membru permanent al Consiliului de 
Securitate al ONU;
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Or. it

Amendamentul 15
Josep-Maria Terricabras
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. sugerează reformarea Consiliului de 
Securitate pentru a acorda un drept de 
veto numai dacă această decizie este 
sprijinită de cel puțin jumătate din 
membrii săi permanenți;

Or. en

Amendamentul 16
Claudia Tapardel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare sustenabilă
– și este, de asemenea, esențial pentru rolul 
UE de actor mondial;

Or. en

Amendamentul 17
Marcus Pretzell

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial, pe lângă acțiunea fiecăruia 
dintre statele sale membre astfel cum este 
consfințit în Tratatul de la Lisabona și în
Tratatul de la Maastricht, care subliniază 
îndeosebi faptul că subsidiaritatea este 
indispensabilă și importantă pentru o 
uniune federală de state precum UE și că 
este un element central și esențial al 
conceptului său de reglementare;

Or. en

Amendamentul 18
Eva Paunova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial activ;

Or. en

Amendamentul 19
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

3. reamintește că principiile de bază ale 
ambelor entități internaționale sunt 
comune și subliniază faptul că aceste 
valori comune și compromisurile ar trebui 
să devină principalul teren de cooperare;
subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

Or. en

Amendamentul 20
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial;

3. subliniază faptul că un parteneriat UE-
ONU puternic și stabil este fundamental 
pentru activitățile ONU din cadrul tuturor 
celor trei piloni – pace și securitate, 
drepturile omului și dezvoltare – și este, de 
asemenea, esențial pentru rolul UE de actor 
mondial; reafirmă rolul central al 
prevenirii și combaterii cauzelor 
conflictelor violente, precum și al 
soluțiilor pentru noile sfidări
civilizaționale;

Or. en

Amendamentul 21
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul Înaltului 
Reprezentant, în conformitate cu articolul 
18 din TUE, în articularea politicii 
externe și de securitate comune;
reiterează apelul său adresat Înaltului 
Reprezentant de a deveni principalul 
reprezentant extern al UE în cadrul 
forurilor internaționale, în special în 
cadrul Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 22
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că o Adunare 
parlamentară a ONU (UNPA), instituită 
în temeiul articolului 22 din Carta ONU, 
ar putea constitui un punct de plecare 
pentru procesul de democratizare a 
Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 23
Marcus Pretzell

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU să devină mai potrivit 
pentru noile configurații de putere 
mondiale și pentru creșterea transparenței, 
a responsabilității și a eficacității prin 

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU să devină mai potrivit 
pentru noile configurații de putere 
mondiale, printre altele, adăugând 
Germania ca membru permanent al 
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evitarea suprapunerilor și utilizarea mai 
rațională a diferitelor structuri ale ONU;

Consiliului de Securitate al ONU și pentru 
creșterea transparenței, a responsabilității și 
a eficacității prin evitarea suprapunerilor și 
utilizarea mai rațională a diferitelor 
structuri ale ONU, dar fără a restrânge 
principiul subsidiarității, și, prin urmare, 
respectând măsurile de control al
subsidiarității și măsurile preventive, 
precum opunerea și contestarea, acordate 
parlamentelor naționale din fiecare stat 
membru al UE prin Tratatul de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 24
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU să devină mai potrivit
pentru noile configurații de putere
mondiale și pentru creșterea transparenței, 
a responsabilității și a eficacității prin 
evitarea suprapunerilor și utilizarea mai 
rațională a diferitelor structuri ale ONU;

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU și numeroasele sale 
instituții și structuri să devină mai 
potrivite pentru noile sfidări și evoluții
mondiale și pentru creșterea transparenței, 
a responsabilității și a eficacității prin 
evitarea suprapunerilor și utilizarea mai 
rațională a diferitelor structuri ale ONU; își 
reafirmă sprijinul pentru acordarea unui 
drept de reprezentare actorilor 
parlamentari și sociali în cadrul 
dezbaterilor din cadrul ONU a 
problemelor care îi privesc în mod direct;

Or. en

Amendamentul 25
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU să devină mai potrivit 
pentru noile configurații de putere 
mondiale și pentru creșterea transparenței, 
a responsabilității și a eficacității prin 
evitarea suprapunerilor și utilizarea mai 
rațională a diferitelor structuri ale ONU;

4. se angajează să depună eforturi pentru ca 
sistemul ONU să devină mai potrivit 
pentru noile configurații de putere 
mondiale și pentru creșterea transparenței, 
a responsabilității și a eficacității prin 
evitarea suprapunerilor și utilizarea mai 
rațională a diferitelor structuri ale ONU; 
sugerează că experiența decizională 
transnațională a UE ar putea oferi 
informații utile pentru procesul de 
reformă a ONU, în special în ceea ce 
privește Consiliul de Securitate;

Or. en

Amendamentul 26
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(1) reamintește faptul o reformă a 
Consiliului de Securitate al ONU 
reprezintă un element al unei agende 
globale pentru reformarea sistemului 
ONU, precum și un obiectiv central și pe 
termen lung al UE; în consecință, solicită 
un sprijin activ pentru realizarea unei 
reforme cuprinzătoare a Consiliului de 
Securitate al ONU pentru a acorda UE un 
loc permanent.

Or. en

Amendamentul 27
Claudia Tapardel, Mercedes Bresso

Proiect de aviz
Punctul 4 – subpunctul 2 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(2) solicită sprijinirea unei candidate 
europene pentru postul de Secretar 
General al ONU în cadrul viitoarelor 
alegeri. 

Or. en

Amendamentul 28
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită, în perspectiva viitoarelor 
alegeri pentru postul de Secretar General 
al ONU, care trebuie să aibă loc până în 
2017, o procedură de selecție modificată 
care să fie transparentă în ceea ce privește 
criteriile și procedurile pentru statele 
membre ale ONU, precum și pentru 
structurile executive și parlamentare ale 
acestora, pentru societatea civilă, mass-
media și publicul, și care, în același timp, 
să promoveze paritatea de gen;

Or. en

Amendamentul 29
Jo Leinen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reiterează solicitarea sa privind 
sprijinirea înființării unei Adunări 
Parlamentare (UNPA,) suplimentară 
Adunării Generale în cadrul sistemului 
ONU, în scopul sporirii responsabilității 
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democratice și a transparenței guvernării
la nivel mondial și pentru a permite o mai 
largă participare a cetățenilor la 
activitățile ONU;

Or. en

Amendamentul 30
Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin 
Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
Comisiei și statelor membre ale UE să 
facă presiuni asupra ONU pentru 
punerea în aplicare în mod coerent a 
Inițiativei ONU în materie de 
transparență și responsabilitate și să 
informeze pe deplin Parlamentul cu privire 
la punerea în aplicare de către ONU a 
contribuțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 31
Claudia Tapardel

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
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de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin 
Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; invită 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele 
Comisiei (ÎR/VP) să elaboreze o poziție 
comună a statelor membre în acest scop;
solicită ONU și Comisiei să informeze pe 
deplin Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 32
Marcus Pretzell

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin 
Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

5. reamintește că UE și, în plus, statele sale 
membre sunt, în mod colectiv, cel mai 
mare donator de fonduri la bugetul ONU;
insistă, prin urmare, în spiritul inițiativei 
„Să ajutăm împreună” (un lider, un buget, 
un program, un birou), asupra necesității de 
a asigura o mai mare vizibilitate a finanțării 
UE canalizate prin ONU, precum și o 
utilizare eficientă a fondurilor respective;
solicită ONU și Comisiei să informeze pe 
deplin Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE 
și, pe lângă aceasta, solicită o mai bună 
integrare a statelor membre ale UE în 
procesele decizionale ale ONU prin
asigurarea reprezentării acestora în 
cadrul comisiilor respective la toate 
nivelurile;

Or. en
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Amendamentul 33
Eva Paunova

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin 
Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin și 
în timp util Parlamentul cu privire la 
punerea în aplicare de către ONU a 
contribuțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 34
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Charles Goerens

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; insistă, prin 
urmare, în spiritul inițiativei „Să ajutăm 
împreună” (un lider, un buget, un program, 
un birou), asupra necesității de a asigura o 
mai mare vizibilitate a finanțării UE 
canalizate prin ONU, precum și o utilizare 
eficientă a fondurilor respective; solicită 
ONU și Comisiei să informeze pe deplin 
Parlamentul cu privire la punerea în 
aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

5. reamintește că UE și statele sale membre 
sunt, în mod colectiv, cel mai mare donator 
de fonduri la bugetul ONU; reamintește că 
angajamentul UE se reflectă, de 
asemenea, nu numai în cuantumul 
financiar, ci și în colaborarea cu capitalul 
uman și cu know-how-ul tehnic; insistă, 
prin urmare, în spiritul inițiativei „Să 
ajutăm împreună” (un lider, un buget, un 
program, un birou), asupra necesității de a 
asigura o mai mare vizibilitate a finanțării 
UE canalizate prin ONU, precum și o 
utilizare eficientă a fondurilor respective; 
solicită ONU și Comisiei să informeze pe 
deplin Parlamentul cu privire la punerea în 
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aplicare de către ONU a contribuțiilor UE;

Or. en

Amendamentul 35
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. apreciază faptul că canalizarea 
ajutorului Uniunii prin intermediul ONU 
permite UE să sprijine regiuni din lume 
pe care s-ar putea să nu fie în măsură să 
le ajute pe cont propriu; este conștient de 
riscul ridicat inerent distribuirii de 
ajutoare în regiunile afectate de conflicte;
regretă, totuși, că informarea Comisiei de 
către organizațiile partenere însărcinate 
cu punerea în aplicare a bugetului 
Uniunii prin gestiune indirectă este 
adesea întârziată, incompletă sau 
insuficient orientată către rezultate, 
împiedicând, astfel, Comisia să-și exercite 
în mod corespunzător funcția de 
monitorizare;

Or. en

Amendamentul 36
Eva Paunova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că cooperarea UE-ONU în 
domeniul sprijinirii păcii este vitală pentru 
susținerea misiunilor și activităților legate 
de mediere precum și pentru raționalizarea 
procedurilor de planificare.

6. consideră că cooperarea UE-ONU în 
domeniul sprijinirii păcii este vitală pentru 
susținerea misiunilor și activităților legate 
de mediere precum și pentru raționalizarea 
procedurilor de planificare și în acest sens 
sprijină pe deplin reexaminarea 
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operațiunilor ONU de menținere a păcii.

Or. en

Amendamentul 37
Helmut Scholz, Barbara Spinelli

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră că cooperarea UE-ONU în 
domeniul sprijinirii păcii este vitală pentru 
susținerea misiunilor și activităților legate 
de mediere precum și pentru raționalizarea 
procedurilor de planificare.

6. consideră că cooperarea UE-ONU în 
domeniul sprijinirii păcii trebuie să fie
vitală pentru susținerea misiunilor și 
activităților legate de mediere precum și 
pentru raționalizarea procedurilor de 
planificare, în special în ceea ce privește 
punerea în aplicare în mod consecvent a 
obiectivelor „post ODM 15” prin creșterea 
coerenței politicilor și în acțiunile UE din 
cadrul politicii sale externe și de 
securitate, comerțul internațional și 
politica economică mondială, dezvoltarea 
și politica climatică internațională, 
politicile din domeniul drepturilor politice 
și sociale ale omului;

Or. en

Amendamentul 38
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște faptul că UE are nevoie să 
facă sistemul ONU mai adecvat la noile 
configurații de putere la nivel global, dar 
observă că urmărirea acestor reforme a 
fost împiedicată de absența unei poziții 
comune în rândul statelor membre, 
îndeosebi în ceea ce privește arhitectura 
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internațională a păcii și securității, care a 
contribuit la impasul actual în ceea ce 
privește reforma Consiliului de Securitate, 
sau cel puțin nu l-a soluționat. 

Or. en

Amendamentul 39
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază prioritățile actuale ale UE, 
stabilite pentru cea de a 69-a sesiune a 
Adunării Generale a ONU, care 
reiterează cererea de lungă durată a 
Uniunii ca ONU să-și raționalizeze 
structurile, bugetul și metodele de lucru,
fără a se feri de temele dificile, cum ar fi 
reforma Consiliului de Securitate. 

Or. en

Amendamentul 40
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază că Adunarea Generală, 
care reprezintă guvernele tuturor statelor 
membre, trebuie să aibă modalități și 
mijloace pentru a stabili direcția 
sistemului Organizației Națiunilor Unite 
și pentru a coordona toate activitățile 
sale;

Or. en
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Amendamentul 41
David McAllister

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. recomandă Consiliului să sprijine în 
mod activ o reformă cuprinzătoare a 
sistemului Națiunilor Unite și, în special, 
a Consiliului de Securitate pentru a 
consolida legitimitatea, reprezentarea 
regională, responsabilitatea și eficacitatea 
acestuia; să depună eforturi în vederea 
îndeplinirii obiectivului pe termen lung al 
UE de a obține un loc în cadrul unui 
CSONU extins; să asigure coerența și 
eficacitatea UE ca actor mondial, cu 
scopul de a acționa în mod rapid și 
cuprinzător și de a transmite un mesaj 
unitar, prin îmbunătățirea coordonării 
pozițiilor statelor membre și a cooperării 
dintre SEAE și statele membre; în această 
privință, să încurajeze SEAE să acționeze 
în direcția unei mai mari coerențe a UE, 
îndeosebi prin intermediul delegațiilor UE 
de la New York și Geneva;

Or. en


