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Amendamentul 1
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Strategia de securitate 
maritimă a UE, adoptată la 24 iunie 2014,

– având în vedere Strategia de securitate 
maritimă a UE, adoptată la 24 iunie 2014, 
inclusiv planurile sale de acțiune adoptate 
la 18 noiembrie 2014,

Or. en

Amendamentul 2
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Referirea 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Strategia de securitate 
maritimă a UE, adoptată la 24 iunie 2014,

– având în vedere Strategia de securitate 
maritimă a UE, adoptată la 24 iunie 2014 și 
planul de acțiune al Strategiei de 
securitate maritimă a UE din 
decembrie 2014,

Or. en

Amendamentul 3
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Referirea 18 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
22 noiembrie 2012 referitoare la 
securitatea și apărarea cibernetică,



PE546.824v01-00 4/91 AM\1047490RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 4
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră că 
intensificarea implicării americane și ruse 
în Asia impune necesitatea ca UE să 
elaboreze o strategie de securitate mai 
proactivă pentru regiune; consideră, de 
asemenea, că impactul crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să își asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

Or. en

Amendamentul 5
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
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conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea, în mod comun și coordonat, să 
își asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. es

Amendamentul 6
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil din cauza 
numărului mare de provocări de lungă 
durată și nou emergente în materie de 
securitate; consideră că războiul din 
Ucraina, conflictele din Siria și Irak cu 
ascensiunea organizației teroristă ISIS, 
criza din Libia și amenințarea teroristă din 
regiunea Sahel constituie amenințări 
directe la adresa securității Uniunii; 
consideră, de asemenea, că reorientarea 
SUA către spațiul Asia-Pacific și 
consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților statelor membre 
accentuează importanța ca Uniunea să își
asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. en
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Amendamentul 7
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
și din Cornul Africii constituie amenințări 
directe la adresa securității Uniunii; 
consideră, de asemenea, că reorientarea 
SUA către spațiul Asia-Pacific și 
consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților statelor membre 
accentuează necesitatea ca Uniunea să își
asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. en

Amendamentul 8
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 

1. consideră că climatul de securitate din 
vecinătatea estică și sudică a Uniunii 
Europene s-a agravat substanțial și este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că conflictul din estul Ucrainei, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră că 
provocările interne și externe la adresa 
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asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

securității europene sunt strâns legate 
între ele; consideră, de asemenea, că 
reorientarea SUA către spațiul Asia-Pacific 
și consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților de apărare ale
statelor membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea și statele membre să își asume 
responsabilități sporite pentru propria lor
securitate și apărare;

Or. en

Amendamentul 9
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; subliniază că strategia 
UE pentru Sahel ar trebui să stabilească 
mai clar prioritățile și să reactualizeze 
acțiunile comune între Europa, regiunea 
mediteraneeană și continentul 
african;consideră, de asemenea, că 
reorientarea SUA către spațiul Asia-Pacific 
și consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților statelor membre 
accentuează necesitatea ca Uniunea să își
asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. fr
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Amendamentul 10
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; subliniază că Uniunea 
Europeană nu va răspunde eficient în 
fața noilor provocări la adresa securității 
decât dacă structurile sale și statele sale 
membre vor conlucra într-un efort comun 
și cu adevărat coordonat în contextul 
PESC/PSAC; consideră, de asemenea, că 
reorientarea SUA către spațiul Asia-Pacific 
și consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților statelor membre 
accentuează necesitatea ca Uniunea să își
asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. en

Amendamentul 11
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
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și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de 
asemenea, că reorientarea SUA către 
spațiul Asia-Pacific și consecințele crizei 
financiare asupra bugetelor și a 
capacităților statelor membre accentuează 
necesitatea ca Uniunea să-și asume 
responsabilități sporite pentru propria sa 
securitate și propria sa apărare;

și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; de asemenea, 
consideră că aceste amenințări multiple 
întăresc importanța fundamentală a 
parteneriatului Uniunii cu NATO și 
angajamentul față de alianța 
transatlantică;

Or. en

Amendamentul 12
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea 
Sahel constituie amenințări directe la 
adresa securității Uniunii; consideră, de 
asemenea, că reorientarea SUA către 
spațiul Asia-Pacific și consecințele crizei 
financiare asupra bugetelor și a 
capacităților statelor membre accentuează 
necesitatea ca Uniunea să-și asume 
responsabilități sporite pentru propria sa 
securitate și propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințările teroriste din Africa, 
îndeosebi în regiunea Sahel, constituie 
amenințări directe la adresa securității 
Uniunii; consideră, de asemenea, că 
reorientarea SUA către spațiul Asia-Pacific 
și consecințele crizei financiare asupra 
bugetelor și a capacităților statelor membre 
accentuează necesitatea ca Uniunea să își
asume responsabilități sporite pentru 
propria sa securitate și propria sa apărare;

Or. en

Amendamentul 13
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări directe la adresa 
securității Uniunii; consideră, de asemenea, 
că reorientarea SUA către spațiul Asia-
Pacific și consecințele crizei financiare 
asupra bugetelor și a capacităților statelor 
membre accentuează necesitatea ca 
Uniunea să-și asume responsabilități 
sporite pentru propria sa securitate și 
propria sa apărare;

1. consideră că climatul de securitate din 
Uniunea Europeană și vecinătatea sa este 
din ce în ce mai instabil și volatil; 
consideră că războiul din Ucraina, 
conflictele din Siria și Irak cu ascensiunea 
organizației teroristă ISIS, criza din Libia 
și amenințarea teroristă din regiunea Sahel 
constituie amenințări grave directe la 
adresa securității Uniunii; consideră, de 
asemenea, că reorientarea SUA către 
spațiul Asia-Pacific și consecințele crizei 
financiare asupra bugetelor și a 
capacităților statelor membre accentuează 
necesitatea ca Uniunea să își asume 
responsabilități sporite pentru propria sa 
securitate și propria sa apărare; în 
contextul internațional actual, 
caracterizat prin conflicte intergrupuri și 
interreligioase, îndeosebi în zona 
Orientului Mijlociu, și prin acțiuni de 
terorism comise inclusiv pe teritoriul unor 
state europene și aparent cauzate de 
motive religioase, se impune nevoia 
urgentă a unei cooperări constructive 
între statele membre și, de asemenea, cu 
partenerii externi, împotriva oricărei ținte 
implicate în acțiuni de terorism;

Or. en

Amendamentul 14
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este profund îngrijorat de escaladarea 
acțiunilor calculate de intimidare ale 
Rusiei împotriva unor state membre ale 
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Uniunii Europene, care a adoptat, printre 
altele, forme de exerciții militare de mare 
amploare derulate în imediata vecinătate 
a Uniunii Europene, care includ și 
utilizarea de arme nucleare împotriva 
unor statelor membre ale Uniunii 
Europene și ale NATO; este profund 
îngrijorat de numeroasele zboruri militare 
demonstrative rusești la vecinătatea 
spațiului aerian al mai multor țări 
membre ale UE și ale NATO, ceea ce 
contribuie la escaladarea tensiunilor și 
amenință securitatea transporturilor 
aeriene civile;

Or. en

Amendamentul 15
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază că realitatea și provocările 
la nivel mondial reprezintă o dovadă a 
faptului că limitele dintre securitatea 
externă și securitatea internă sunt din ce 
în ce mai neclare și că PSAC trebuie 
abordată în cadrul unei politici integrale 
de securitate și apărare; subliniază 
necesitatea stabilirii unor strategii pe 
termen lung și a consolidării capacității 
de intervenție imediată a UE;

Or. es

Amendamentul 16
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. își exprimă profunda îngrijorare cu 
privire la menținerea și modernizarea 
arsenalului rusesc de focoase nucleare 
tactice, care este de câteva ori mai bogat 
decât cel al NATO, la rolul acestui factor 
în doctrina militară a țării, precum și cu 
privire la semnalele unor încălcări de 
către Rusia a Tratatului INF, ceea ce ar 
putea reprezenta o situație de amenințare 
serioasă pentru Europa și pentru alți 
vecini ai Rusiei;

Or. en

Amendamentul 17
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; este 
preocupat de faptul că Uniunea Europeană 
nu are capacitatea de a fi un actor decisiv 
cu privire la fiecare dintre aceste 
amenințări și este redusă prea adesea la a 
se baza pe inițiativele unuia sau mai multor 
state membre sau pe alianțe ad-hoc în care 
rolul său este doar marginal sau de sprijin;

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; este 
preocupat de faptul că Uniunea Europeană 
nu are capacitatea de a acționa în comun 
și de a fi un actor decisiv cu privire la 
fiecare dintre aceste amenințări și este 
redusă prea adesea la a se baza pe 
inițiativele unuia sau mai multor state 
membre sau pe alianțe ad-hoc în care rolul 
său este doar marginal sau de sprijin;

Or. es

Amendamentul 18
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; este
preocupat de faptul că Uniunea Europeană 
nu are capacitatea de a fi un actor decisiv 
cu privire la fiecare dintre aceste 
amenințări și este redusă prea adesea la a 
se baza pe inițiativele unuia sau mai multor 
state membre sau pe alianțe ad-hoc în care 
rolul său este doar marginal sau de 
sprijin;

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; 
constată că Uniunea Europeană nu a găsit 
soluții la fiecare dintre aceste amenințări și 
s-a bazat pe inițiativele unuia sau mai 
multor state membre sau pe alianțe ad-hoc;

Or. en

Amendamentul 19
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; este 
preocupat de faptul că Uniunea Europeană 
nu are capacitatea de a fi un actor decisiv 
cu privire la fiecare dintre aceste 
amenințări și este redusă prea adesea la a 
se baza pe inițiativele unuia sau mai multor 
state membre sau pe alianțe ad-hoc în care 
rolul său este doar marginal sau de sprijin;

2. consideră că nivelul de nesiguranță la 
frontiere și în imediata vecinătate a Uniunii 
Europene este fără precedent de la crearea 
PESA/PSAC la sfârșitul anilor’90; este 
preocupat de faptul că Uniunea Europeană 
nu are capacitatea de a fi un actor decisiv 
cu privire la fiecare dintre aceste 
amenințări și este redusă prea adesea la a 
se baza pe inițiativele unuia sau mai multor 
state membre sau pe alianțe ad-hoc în care 
rolul său este doar marginal sau de sprijin; 
o coordonare mai pronunțată pe tema 
analizării și diseminării de informații 
publice și secrete ale UE va îmbunătăți 
capacitatea noastră de prevenire și de 
reacție la criză, cu rezultate mai eficiente;

Or. en
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Amendamentul 20
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. amintește faptul că Uniunea 
Europeană este o comunitate de valori și 
are datoria de a proteja aceste valori în 
afara propriilor sale frontiere, 
concentrându-se pe drepturile omului și 
libertățile fundamentale; reamintește că, 
în această privință, utilizarea forței 
trebuie să fie o măsură de ultimă instanță;

Or. en

Amendamentul 21
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să definească împreună scenariile 
geostrategice și să se adapteze urgent la 
aceste noi încercări în materie de 
securitate, îndeosebi prin utilizarea 
eficientă a instrumentelor PSAC existente, 
printr-o mai mare coordonare a acțiunilor 
naționale și, după caz, prin punerea în 
aplicare pragmatică și flexibilă a noilor 
mecanisme de exprimare a solidarității 
europene;

Or. es
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Amendamentul 22
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente și corelarea mai 
pronunțată a acestora cu instrumentele 
UE în materie de afaceri externe, cu 
asistența umanitară și cu politica de 
dezvoltare, printr-o mai mare coordonare a 
acțiunilor naționale și, după caz, prin 
punerea în aplicare pragmatică și flexibilă 
a noilor mecanisme de exprimare a 
solidarității europene;

Or. en

Amendamentul 23
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și prin 
punerea în aplicare pragmatică și flexibilă 
a noilor mecanisme care să stimuleze 
cooperarea militară dintre statele 
membre;

Or. es
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Amendamentul 24
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, acordând o atenție 
deosebită cadrului de politică a UE în 
domeniul apărării împotriva criminalității 
cibernetice, prin consolidarea legăturilor 
dintre securitatea internă și cea externă,
printr-o mai mare coordonare a acțiunilor 
naționale și, după caz, prin punerea în 
aplicare pragmatică și flexibilă a noilor 
mecanisme de exprimare a solidarității 
europene;

Or. en

Amendamentul 25
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene; solicită 
implementarea unei diplomații veritabile 
a migrației, pentru a face mai coerente 
politicile interne și externe ale UE;
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Or. fr

Amendamentul 26
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și punere 
în comun a resurselor și, după caz, prin 
punerea în aplicare pragmatică și flexibilă 
a noilor mecanisme de exprimare a 
solidarității europene; prin urmare, 
consideră că sunt necesare progrese 
substanțiale în ceea ce privește 
cooperarea, coordonarea și schimbul 
eficient de informații operative între 
statele membre, sub conducerea și 
coordonarea ÎR/VP;

Or. en

Amendamentul 27
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică 

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate și, după 
caz, să coordoneze mai strâns acțiunile 
naționale, fără a submina capacitatea 
statelor membre de a acționa unilateral 
atunci când interesul lor o cere;
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și flexibilă a noilor mecanisme de 
exprimare a solidarității europene;

Or. en

Amendamentul 28
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene;

3. consideră că UE și statele membre 
trebuie să se adapteze urgent la aceste noi 
încercări în materie de securitate, îndeosebi 
prin utilizarea eficientă a instrumentelor 
PSAC existente, printr-o mai mare 
coordonare a acțiunilor naționale și, după 
caz, prin punerea în aplicare pragmatică și 
flexibilă a noilor mecanisme de exprimare 
a solidarității europene, pentru a crea și a 
aplica o strategie proactivă comună de 
securitate și de apărare în Europa; este de 
importanță crucială să existe o cooperare 
și coordonare sporite în rândul statelor 
membre și între statele membre și țările 
partenere în domeniul securității și al 
apărării, în lupta împotriva terorismului 
și a criminalității organizate;

Or. en

Amendamentul 29
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a stabili 
securitatea cibernetică drept o prioritate a 
PSAC, consolidând capacitățile noastre în 
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fața atacurilor cibernetice, a terorismului 
cibernetic și a spionajului, având în 
vedere că acestea sunt în prezent mari 
provocări pentru securitatea mondială; 
subliniază că pentru a reuși acest lucru 
este nevoie de o acțiune comună și 
coordonată în ceea ce privește schimbul 
de informații și de date operative;

Or. es

Amendamentul 30
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3b. subliniază că PSAC trebuie să fie 
orientată, de asemenea, spre apărarea 
statului de drept, dezvoltarea 
socioeconomică și integrarea sa în țările 
cu o instabilitate mai mare; subliniază 
importanța integrării politicii de 
cooperare și a ajutorului umanitar ca 
elemente-cheie ale PSAC;

Or. es

Amendamentul 31
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza simultan o gamă largă de 
instrumente, cu respectarea deplină a 
dispozițiilor Cartei ONU; insistă asupra 
faptului că instrumentele militare și civile 

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza simultan o gamă largă de 
instrumente, cu respectarea deplină a 
dispozițiilor Cartei ONU; insistă asupra 
faptului că instrumentele militare și civile 
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ale PSAC sunt parte integrantă din această 
abordare globală;

ale PSAC sunt parte integrantă din această 
abordare cuprinzătoare globală;

Or. en

Amendamentul 32
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza simultan o gamă largă de 
instrumente, cu respectarea deplină a 
dispozițiilor Cartei ONU; insistă asupra 
faptului că instrumentele militare și civile 
ale PSAC sunt parte integrantă din această 
abordare globală;

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza resurse și a pune în mișcare
simultan o gamă largă de instrumente 
diplomatice, economice, comerciale, 
umanitare, de securitate și de dezvoltare, 
cu respectarea deplină a dispozițiilor Cartei 
ONU; insistă asupra faptului că 
instrumentele militare și civile ale PSAC 
sunt parte integrantă din această abordare 
cuprinzătoare;

Or. en

Amendamentul 33
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza simultan o gamă largă de 
instrumente, cu respectarea deplină a 
dispozițiilor Cartei ONU; insistă asupra 
faptului că instrumentele militare și civile 
ale PSAC sunt parte integrantă din această 
abordare globală;

4. subliniază faptul că forța și pertinența 
Uniunii rezidă în capacitatea sa de a 
mobiliza simultan o gamă largă de 
instrumente, cu respectarea deplină a 
dispozițiilor Cartei ONU; insistă asupra 
faptului că instrumentele militare și civile 
ale PSAC sunt parte din această abordare 
globală;
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Or. en

Amendamentul 34
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată natura schimbătoare a 
peisajului în materie de securitate și 
preocupările legate de securitatea 
națională în ceea ce privește atacurile 
cibernetice; prin urmare, solicită o 
strategie europeană coerentă care să 
asigure infrastructura (digitală) critică 
împotriva atacurilor cibernetice, 
protejând și promovând totodată 
drepturile și libertățile cetățenilor în 
mediul digital; reamintește nevoia unei 
clarități mai pronunțate și a unui cadru 
juridic adecvat, date fiind dificultățile 
legate de atribuirea atacurilor cibernetice 
și necesitatea unei reacții proporționale și 
necesare în orice context;

Or. en

Amendamentul 35
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. salută concluziile Consiliului din 
decembrie 2013, care recunosc necesitatea 
întăririi PSAC, ameliorării eficacității 
acesteia, a vizibilității și impactului său, a 
intensifica dezvoltarea capacităților și 
întărirea industriei europene a apărării;

5. ia act de concluziile Consiliului din 
decembrie 2013, care recomandă
necesitatea întăririi PSAC, ameliorării 
eficacității, a vizibilității și a impactului 
acesteia, îndeosebi a aspectelor sale civile,
a intensificării dezvoltării capacităților și a 
întăririi industriilor europene ale apărării;
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Or. en

Amendamentul 36
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice;

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea valorilor și a 
normelor consacrate la articolul 21 din 
Tratatul de la Lisabona;

Or. en

Amendamentul 37
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 

6. regretă că acest impuls politic dat în 
2013 nu a dus la punerea în aplicare a unor 
măsuri concrete la înălțimea ambițiilor 
prezentate, nici la crearea de sinergii și 
cooperare între diferiți actori ai PSAC; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
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sale strategice; internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice;

Or. es

Amendamentul 38
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice;

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; în ceea 
ce privește instabilitățile externe 
crescânde, regretă faptul că ritmul și 
fondul implementării concluziilor 
Consiliului cu privire la apărare nu s-au 
intensificat; consideră că, în prezent, 
Uniunea Europeană abia dacă dispune de 
mijloacele operaționale, industriale și de 
capacitatea care să îi permită să contribuie 
în mod decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice; invită VP/ÎR să inițieze un 
amplu proces de elaborare a unei Cărți 
albe privind securitatea și apărarea în 
Europa în vederea raționalizării 
ambițiilor strategice ale UE și a 
proceselor de dezvoltare a capacităților;

Or. en

Amendamentul 39
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice;

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la prevenirea și gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice și a intereselor sale 
strategice;

Or. en

Amendamentul 40
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri 
concrete la înălțimea ambițiilor 
prezentate; consideră că, în prezent, 
Uniunea Europeană nu dispune încă de 
mijloacele operaționale, industriale și de 
capacitatea care să îi permită să 
contribuie în mod decisiv la gestionarea 
crizelor internaționale și la afirmarea 
autonomiei sale strategice;

6. ia act de faptul că Consiliul European 
din decembrie 2013 a recunoscut 
responsabilitatea națională în materie 
militară, rolul NATO și necesitatea ca UE 
să se concentreze pe capacitățile civile;

Or. en

Amendamentul 41
Marietje Schaake, Jozo Radoš
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice;

6. consideră, cu toate acestea, că acest 
impuls politic dat în 2013 nu a dus la 
punerea în aplicare a unor măsuri concrete 
la înălțimea ambițiilor prezentate; 
consideră că, în prezent, Uniunea 
Europeană nu dispune încă de mijloacele 
operaționale, industriale și de capacitatea 
care să îi permită să contribuie în mod 
decisiv la gestionarea crizelor 
internaționale și la afirmarea autonomiei 
sale strategice; îndeamnă statele membre 
să urmeze acest demers prin măsuri 
concrete și urgente;

Or. en

Amendamentul 42
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
pozitivă pentru dezvoltarea PSAC;

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; solicită
Comisiei să continue activitatea grupului 
operativ sub conducerea VP/ÎR, la nivelul 
comisarilor, pentru a garanta orientarea 
politică și supravegherea; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
pozitivă pentru dezvoltarea PSAC; 

Or. en
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Amendamentul 43
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
pozitivă pentru dezvoltarea PSAC;

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC, și 
angajamentul său în dezvoltarea unei 
strategii privind securitatea și apărarea 
care să determine circumstanțele, 
amenințările și provocările la nivel 
mondial pentru definirea comună a 
PSAC; speră că pozițiile sale vor duce la o 
impulsionare pozitivă pentru dezvoltarea 
PSAC;

Or. es

Amendamentul 44
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
pozitivă pentru dezvoltarea PSAC;

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
pozitivă pentru dezvoltarea PSAC; salută 
angajamentul acesteia de a iniția un 
proces de reflecție strategică privind 
provocările și oportunitățile pentru 
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politica externă și de securitate; reiterează 
faptul că acest proces ar trebui să 
genereze o nouă strategie de securitate 
europeană;

Or. en

Amendamentul 45
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe 
și Consiliul Afaceri Externe în 
configurația miniștrilor apărării, ceea ce 
demonstrează interesul său pentru PSAC; 
speră că pozițiile sale vor duce la o 
impulsionare pozitivă pentru dezvoltarea 
PSAC;

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini;

Or. en

Amendamentul 46
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 

7. salută numirea noii ÎR/VP a Comisiei 
Europene, Federica Mogherini; salută 
declarațiile sale inițiale, precum și decizia 
sa de a prezida Consiliul Afaceri Externe și 
Consiliul Afaceri Externe în configurația 
miniștrilor apărării, ceea ce demonstrează 
interesul său pentru PSAC; speră că 
pozițiile sale vor duce la o impulsionare 
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pozitivă pentru dezvoltarea PSAC; pozitivă pentru dezvoltarea PSAC; invită 
VP/ÎR să joace un rol conducător în ceea 
ce privește demersul pentru continuarea 
implementării PSAC și integrarea 
capacităților de apărare europene;

Or. en

Amendamentul 47
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. remarcă numeroasele cercetări care 
demonstrează cât se poate de clar 
avantajele practice și financiare ale 
continuării integrării capacităților de 
apărare europene și ale întăririi coeziunii 
politicilor, cum ar fi cele 300 de proiecte 
de punere și utilizare în comun sugerate, 
prezentate de EUMS în aprilie 2011, și 
studiul Parlamentului European care 
indică posibilitatea economisirii a cel 
puțin 26 de miliarde de euro anual;

Or. en

Amendamentul 48
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. speră ca, până la Consiliul European din 
iunie 2015, ce se va axa pe aspecte legate 
de apărare, statele membre și instituțiile 
UE vor fi în măsură să prezinte măsuri 
concrete în concordanță cu angajamentele 
asumate în decembrie 2013;

8. speră ca, până la Consiliul European din 
iunie 2015, ce se va axa pe aspecte legate 
de apărare, statele membre și instituțiile 
UE vor fi în măsură să prezinte măsuri 
concrete în concordanță cu angajamentele 
asumate în decembrie 2013; respinge orice 
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inițiativă de amânare a Consiliului 
European pe tema apărării programat 
pentru iunie 2015; în locul amânării 
reuniunii, șefii de stat și de guvern trebuie 
să evalueze critic rata scăzută de 
implementare și să intensifice presiunea 
pe birocrația în domeniul apărării, pentru 
a pune în aplicare deciziile adoptate la cel 
mai înalt nivel în decembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 49
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. speră ca, până la Consiliul European din 
iunie 2015, ce se va axa pe aspecte legate 
de apărare, statele membre și instituțiile 
UE vor fi în măsură să prezinte măsuri 
concrete în concordanță cu angajamentele 
asumate în decembrie 2013;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 50
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. speră ca, până la Consiliul European 
din iunie 2015, ce se va axa pe aspecte 
legate de apărare, statele membre și 
instituțiile UE vor fi în măsură să prezinte 
măsuri concrete în concordanță cu 
angajamentele asumate în decembrie 
2013;

8. își exprimă încrederea că Consiliul 
European din iunie 2015 pe aspecte legate 
de apărare va descuraja statele membre 
recalcitrante să aloce resurse 
suplimentare pentru apărare, 
concentrându-și eforturile în domeniul 
gestionării crizelor, în care UE poate 
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aduce o valoare adăugată veritabilă, 
îndeosebi în domeniul civil, unde ar putea 
să completeze rolul NATO;

Or. en

Amendamentul 51
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. speră ca, până la Consiliul European din 
iunie 2015, ce se va axa pe aspecte legate 
de apărare, statele membre și instituțiile 
UE vor fi în măsură să prezinte măsuri 
concrete în concordanță cu angajamentele 
asumate în decembrie 2013;

8. se așteaptă ca, până la Consiliul 
European din iunie 2015, ce se va axa pe 
aspecte legate de apărare, statele membre și 
instituțiile UE vor fi în măsură să prezinte
măsuri concrete în concordanță cu 
angajamentele asumate în decembrie 2013;

Or. en

Amendamentul 52
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. speră că șefii de stat și de guvern și 
Consiliul European își vor asuma noi 
angajamente, corespunzătoare riscurilor 
prezentate în 2014, și că vor adopta cât 
mai curând posibil o decizie pentru a 
elabora un document strategic care să 
conțină o analiză a riscurilor și a 
eventualului răspuns din partea UE;

Or. pl
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Amendamentul 53
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că progresele înregistrate în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
concluziilor Consiliului European 2013, 
inclusiv privind cadrul de politică a UE în 
domeniul apărării cibernetice, Abordarea 
cuprinzătoare a UE, Strategia de 
securitate maritimă a UE, ar trebui 
continuate după Consiliul European din 
iunie 2015;

Or. en

Amendamentul 54
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. consideră că următorul Consiliu 
European pentru apărare ar trebui să 
adopte decizii care să conducă la 
îmbunătățirea capacității de apărare 
teritorială a Uniunii și a statelor membre, 
în complementaritate totală cu NATO, 
precum și a capacității de reacție la 
provocările în materie de securitate 
internă, și să dezvolte capacitățile mobile 
necesare pentru asigurarea unei 
contribuții apreciabile a UE la 
gestionarea crizei: consolidarea Agenției 
Europene de Apărare, consolidarea bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
comună, inițierea elaborării unui amplu 
concept de securitate care să integreze 
dimensiunile internă și externă ale 
securității;
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Or. en

Amendamentul 55
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 
financiar;

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: ineficiența în 
ceea ce privește răspunsul imediat la 
acțiunile civile și militare, procese 
decizionale lungi și rigide, necesitatea 
unei solidarități mai mari între statele 
membre în ceea ce privește finanțarea 
misiunilor, mandate ale misiunilor 
nepotrivite cu mediul în care evoluează 
acestea, probleme în ceea ce privește 
generarea forței, lipsa capacității de reacție 
din punct de vedere logistic și financiar;

Or. es

Amendamentul 56
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de disfuncționalitățile structurale 
deja cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 
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financiar; financiar;

Or. en

Amendamentul 57
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 
financiar;

9. constată că ultimele operațiuni civile și 
militare ale PSAC continuă, în mod deloc 
surprinzător, să sufere de deficiențele 
structurale deja cunoscute de mai mulți ani: 
duplicarea acțiunilor NATO, procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 
financiar; recunoaște că acestea sunt 
consecințe inevitabile a unor ambiții total 
nejustificate pentru PSAC;

Or. en

Amendamentul 58
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 

9. este preocupat de faptul că ultimele 
operațiuni civile și militare ale PSAC 
continuă să sufere de deficiențele 
structurale deja cunoscute de mai mulți ani: 
procese decizionale lungi și rigide, 
mandate ale misiunilor nepotrivite cu 
mediul în care evoluează acestea, probleme 
în ceea ce privește generarea forței, lipsa 



PE546.824v01-00 34/91 AM\1047490RO.doc

RO

de reacție din punct de vedere logistic și 
financiar;

capacității de reacție din punct de vedere 
logistic și financiar;

Or. en

Amendamentul 59
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja 
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, probleme în ceea ce 
privește generarea forței, lipsa capacității 
de reacție din punct de vedere logistic și 
financiar;

9. ia act de faptul că ultimele operațiuni 
civile și militare ale PSAC continuă să 
sufere de deficiențele structurale deja
cunoscute de mai mulți ani: procese 
decizionale lungi și rigide, mandate ale 
misiunilor nepotrivite cu mediul în care 
evoluează acestea, constrângeri bugetare,
probleme în ceea ce privește generarea 
forței, lipsa capacității de reacție din punct 
de vedere logistic și financiar;

Or. en

Amendamentul 60
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. regretă că, așa cum arată raportul 
privind costul non-Europei în materie de 
securitate și apărare, participarea statelor 
membre în numeroase misiuni ale PSAC 
nu s-a transformat intr-o armonizare sau 
o mai mare integrare a acesteia; 
subliniază că lipsa acesteia presupune un 
cost anual de 26 000 de milioane, în 
special din cauza fragmentării celor 28 de 
piețe în materie de siguranță și apărare, 
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din cauza duplicității și a lipsei de 
integrare a structurilor militare ale 
statelor membre;

Or. es

Amendamentul 61
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC – infrastructuri pentru cazarea 
forțelor militare, cheltuieli legate de 
instalarea punctelor de intrare a trupelor 
în teatrele de operațiuni și stocuri de 
urgență sub formă de alimente sau 
carburanți, atunci când sunt necesare –,
și să gestioneze fondurile provenite de la 
statele membre la nivel bilateral, de la state 
terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

Or. fr

Amendamentul 62
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune; consideră că, pentru a avea 
un răspuns eficient, este necesară 
integrarea misiunilor PSAC în bugetul 
Uniunii Europene;

Or. en

Amendamentul 63
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC, inclusiv cele ale forțelor de reacție 
rapidă, și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
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internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

Or. en

Amendamentul 64
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC, în special cu grupuri tactice de 
luptă ale UE, și să gestioneze fondurile 
provenite de la statele membre la nivel 
bilateral, de la state terțe sau de la alte 
organizații internaționale, care să le 
permită să contribuie din punct de vedere 
financiar la o operațiune și, în special, la 
cauze justificate, să promoveze 
participarea statelor terțe la operațiuni și 
misiuni conexe răspunsului UE în caz de 
criză;

Or. pl

Amendamentul 65
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră că problema finanțării 
misiunilor și operațiilor PSAC este 
esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune;

10. consideră că problema revizuirii
finanțării misiunilor și operațiilor PSAC 
este esențială dacă se dorește să se asigure 
viitorul acestei politici; regretă faptul că 
dezbaterea lansată de Consiliul din 
decembrie 2013 pe această temă nu a dus 
încă la nicio propunere concretă; solicită ca 
mecanismul Athena să asigure în mod 
sistematic finanțarea costurilor asociate 
desfășurării operațiunilor și misiunilor 
PSAC și să gestioneze fondurile provenite 
de la statele membre la nivel bilateral, de la 
state terțe sau de la alte organizații 
internaționale, care să le permită să 
contribuie din punct de vedere financiar la 
o operațiune; consideră că misiunile 
PSAC militare și civile ar trebui să fie 
eligibile pentru finanțare comunitară, 
astfel încât să se permită o repartizare mai 
echitabilă a sarcinilor între statele 
membre care contribuie cu forțe și statele 
membre care doresc să se situeze în afara 
misiunii, precum și între cele care doresc 
să contribuie, dar care se confruntă cu 
constrângeri bugetare în acest sens;

Or. en

Amendamentul 66
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. încurajează continuarea eforturilor 
pentru accelerarea acordării de fonduri 
pentru misiunile civile, în vederea 
simplificării procedurilor decizionale și a 
implementării. În acest context, este de 
părere că Comisia ar trebui să introducă, 
prin acte delegate în conformitate cu 
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articolul 210 din Regulamentul financiar, 
norme specifice în materie de achiziții la 
măsurile de gestionare a crizelor conform 
PSAC, pentru a facilita derularea rapidă 
și flexibilă a operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 67
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită crearea unui mecanism de 
prefinanțare care să permită sprijinirea 
statelor membre care doresc să participe 
la o misiune PSAC și să suporte costurile, 
facilitând astfel decizia de lansare a 
misiunii;

Or. fr

Amendamentul 68
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt 
prea adesea concepute să acorde mai 
multă vizibilitate Uniunii într-o situație de 
criză și nu ca instrument strategic 
întemeiat pe o analiză și o planificare 
minuțioase; consideră că aceste misiuni 
nu ar trebui să constituie alibiuri pentru 
prezența Uniunii, ci veritabile instrumente 
politice, operaționale, eficiente și 

eliminat
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responsabile, care să facă parte dintr-o 
strategie globală de acțiune;

Or. en

Amendamentul 69
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni – iar 
profesionalismul și devotamentul 
personalului acestora pe teren trebuie 
subliniat și salutat –, nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

Or. fr

Amendamentul 70
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
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analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

analiză și o planificare minuțioase; 
subliniază necesitatea stabilirii unei 
politici de vecinătate care să definească 
locurile-cheie în care UE nu este prezentă 
și acelea în care prezența ei este 
insuficientă, la fel și crearea unui 
mecanism de echilibru al politicii de 
vecinătate între sudul și estul Europei ca 
urmare a ultimelor evenimente; consideră 
că aceste misiuni nu ar trebui să constituie 
alibiuri pentru prezența Uniunii, ci 
veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

Or. es

Amendamentul 71
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența 
Uniunii, ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni ar trebui să fie
veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 72
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune, îndeosebi în zona de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 73
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt prea 
adesea concepute să acorde mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză 
și nu ca instrument strategic întemeiat pe o 
analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

11. ia act de faptul că misiunile civile și
militare lansate de UE începând din 2009 
sunt prea adesea concepute să acorde mai 
multă vizibilitate Uniunii într-o situație de 
criză și nu ca instrument strategic întemeiat 
pe o analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni au constituit 
doar alibiuri pentru prezența Uniunii, 
nicidecum veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, care 
să facă parte dintr-o strategie globală de 
acțiune;

Or. en
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Amendamentul 74
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de faptul că misiunile civile 
lansate de UE începând din 2009 sunt 
prea adesea concepute să acorde mai 
multă vizibilitate Uniunii într-o situație de 
criză și nu ca instrument strategic întemeiat 
pe o analiză și o planificare minuțioase; 
consideră că aceste misiuni nu ar trebui să 
constituie alibiuri pentru prezența Uniunii, 
ci veritabile instrumente politice, 
operaționale, eficiente și responsabile, 
care să facă parte dintr-o strategie globală 
de acțiune;

11. subliniază contribuția UE la 
securitatea internațională, gestionarea 
crizelor și menținerea păcii prin 
intermediul misiunilor și operațiunilor 
civile și militare ale UE, ca o componentă 
importantă a abordării cuprinzătoare a 
Uniunii; remarcă faptul că misiunile 
civile ar trebui să fie instrumente politice 
veritabile, eficiente și utilizate în mod 
responsabil, care să facă parte dintr-o 
strategie de acțiune globală; precizează că 
misiunile civile nu ar trebui să pornească 
de la dorința de a acorda mai multă 
vizibilitate Uniunii într-o situație de criză, 
în loc să adopte măsuri strategice 
întemeiate pe o analiză și o planificare 
minuțioase;

Or. en

Amendamentul 75
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că succesul misiunii se 
datorează, în parte, personalului calificat 
și adecvat în ceea ce privește formarea, 
competențele și spiritul de conducere;

Or. en
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Amendamentul 76
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își pune întrebări, de exemplu, cu 
privire la pertinența desfășurării și 
menținerii unei misiuni de asistență la 
frontierele Libiei (EUBAM Libia), într-un 
climat instituțional și de securitate care nu 
i-a permis niciodată să răspundă 
obiectivelor de bază identificate;

12. își pune întrebări, de exemplu, cu 
privire la pertinența desfășurării și 
menținerii unei misiuni de asistență la 
frontierele Libiei (EUBAM Libia), într-un 
climat instituțional și de securitate care nu 
i-a permis niciodată să răspundă 
obiectivelor de bază identificate; prin 
urmare, solicită ÎR/VP să reproiecteze 
mandatul EUBAM pentru a răspunde 
nevoilor presante în materie de securitate 
cu care se confruntă țara și să se axeze pe 
RSS/DDR, odată ce o soluție politică o 
permite; de asemenea, avertizează că 
misiunea UE ar trebui să fie pregătită să 
contribuie în eventualitatea în care 
CSONU adoptă un mandat de menținere 
a păcii în Libia;

Or. en

Amendamentul 77
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își pune întrebări, de exemplu, cu 
privire la pertinența desfășurării și 
menținerii unei misiuni de asistență la 
frontierele Libiei (EUBAM Libia), într-un 
climat instituțional și de securitate care nu 
i-a permis niciodată să răspundă 
obiectivelor de bază identificate;

12. își pune întrebări, de exemplu, cu 
privire la pertinența desfășurării și 
menținerii unei misiuni de asistență la 
frontierele Libiei (EUBAM Libia), într-un 
climat instituțional și de securitate care nu 
i-a permis niciodată să răspundă 
obiectivelor de bază identificate; solicită o 
reevaluare a nevoilor Libiei în contextul 
evoluțiilor recente îngrijorătoare, pentru a 
aborda în mod adecvat preocupările 
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legate de securitate, inclusiv în legătură 
cu eforturile continue de luptă împotriva 
terorismului depuse în Mali și în regiunea 
Sahel;

Or. en

Amendamentul 78
Javier Nart, Ivo Vajgl, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că ar trebui efectuată o 
evaluare a eficacității celor 17 misiuni 
europene în străinătate derulate în 
prezent, iar cele care au fost concepute, 
parțial sau total, ca având o finalitate 
operațională imposibilă ar trebui 
suspendate sau reduse;

Or. en

Amendamentul 79
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. ia act de faptul că ambițioasa misiune 
de întărire a capacităților maritime 
regionale în Cornul Africii (EUCAP 
NESTOR) este parte a unui mediu 
instituțional și operațional saturat cu
operatori internaționali multilaterali și 
bilaterali, inclusiv instrumente 
comunitare, ceea ce dăunează vizibilității 
și identificării clare a obiectivelor sale și, 
prin urmare, a rezultatelor concrete;

14. salută ampla implicare a UE în Cornul 
Africii, inclusiv prin misiunile PSAC și 
operațiunile EUTM Somalia, 
EUNAVFOR Atalanta și EUCAP 
NESTOR. În acest context, remarcă 
faptul că activitatea EUCAP Nestor se 
desfășoară într-un mediu instituțional și 
operațional complex caracterizat prin 
prezența unei multitudini de operatori 
internaționali, inclusiv ai UE; în această 
privință, invită Consiliul și SEAE să 
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raționalizeze obiectivele misiunii;

Or. en

Amendamentul 80
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. speră că cele două misiuni civile 
lansate anul acesta, misiunea Consiliului 
privind reforma sectorului securității 
civile în Ucraina (EUAM Ucraina) și 
misiunea de sprijin pentru forțele de 
securitate internă din Mali (EUCAP 
Sahel Mali) își vor îndeplini în mod 
eficient mandatul și se vor concentra pe 
obiective clar identificate, măsurabile și 
durabile;

Or. fr

Amendamentul 81
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act de existența, din iunie 2013, a 
unui depozit care permite desfășurarea 
rapidă a activelor necesare misiunilor civile 
din cadrul PSAC; consideră că, pentru a fi 
utilizat în mod eficient, acest depozit ar 
trebui să fie la dispoziția șefului misiunii în 
cauză și a nevoilor identificate de acesta, și 
nu să depindă de decizii ale Comisiei; 
solicită un raport anual de activitate al 
acestui depozit în vederea evaluării în mod 
concret a valorii sale adăugate în ce 

15. ia act de existența, din iunie 2013, a 
unui depozit care permite desfășurarea 
rapidă a activelor necesare misiunilor civile 
din cadrul PSAC; consideră că, pentru a fi 
utilizat în mod eficient, acest depozit ar 
trebui să fie la dispoziția șefului misiunii în 
cauză și a nevoilor identificate de acesta și 
să funcționeze în strânsă cooperare cu 
Comisia; solicită un raport anual de 
activitate al acestui depozit în vederea 
evaluării în mod concret a valorii sale 
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privește rapiditatea desfășurării misiunilor 
civile;

adăugate în ce privește rapiditatea 
desfășurării misiunilor civile;

Or. en

Amendamentul 82
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută studiile în curs privind crearea 
unui centru de servicii comune, care să 
pună în comun resursele destinate 
misiunilor civile desfășurate în cadrul 
PSAC; consideră că soluția cea mai 
eficientă ar fi de a dispune de o structură 
instituțională unică în cadrul SEAE care să 
centralizeze și să raționalizeze serviciile 
misiunilor civile (resurse umane, 
tehnologia informației, logistică, etc.) care 
sunt, în prezent, dispersate în fiecare 
misiune;

16. ia act de studiile în curs privind crearea 
unui centru de servicii comune, care să 
pună în comun resursele destinate 
misiunilor civile desfășurate în cadrul 
PSAC; consideră că soluția cea mai 
eficientă ar fi de a dispune de o structură 
instituțională unică în cadrul SEAE care să 
centralizeze și să raționalizeze serviciile 
misiunilor civile (resurse umane, 
tehnologia informației, logistică etc.) care 
sunt, în prezent, dispersate în fiecare 
misiune;

Or. en

Amendamentul 83
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută studiile în curs privind crearea 
unui centru de servicii comune, care să 
pună în comun resursele destinate 
misiunilor civile desfășurate în cadrul 
PSAC; consideră că soluția cea mai 
eficientă ar fi de a dispune de o structură 
instituțională unică în cadrul SEAE care să 
centralizeze și să raționalizeze serviciile 

16. salută studiile în curs privind crearea 
unui centru de servicii comune, care să 
pună în comun resursele destinate 
misiunilor civile desfășurate în cadrul 
PSAC și să eficientizeze desfășurarea 
misiunilor; solicită instituirea centrului de 
servicii comune și consideră că soluția cea 
mai eficientă ar fi de a dispune de o 
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misiunilor civile (resurse umane, 
tehnologia informației, logistică, etc.) care 
sunt, în prezent, dispersate în fiecare 
misiune;

structură instituțională unică în cadrul 
SEAE care să centralizeze și să 
raționalizeze serviciile misiunilor civile 
(resurse umane, tehnologia informației, 
logistică etc.) care sunt, în prezent, 
dispersate în fiecare misiune;

Or. en

Amendamentul 84
Javier Nart, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia); salută succesul
acestor operațiuni, dar regretă faptul că 
misiunile cu mandat executiv sunt acum 
rareori avute în vedere; consideră că, în 
contextul amenințărilor persistente în 
vecinătatea noastră, Uniunea Europeană nu 
își poate permite să se concentreze exclusiv 
pe instrumente post-criză sau pe 
instrumente de sprijin la ieșirea din criză și 
că trebuie să poată interveni în întregul 
spectru al gestionării crizelor;

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia); salută decizia 
derulării acestor operațiuni, dar solicită 
adaptarea mandatului său la 
circumstanțele fiecărei situații; consideră 
că unitățile formate trebuie să fie complet 
operaționale, adică să aibă capacitate 
ofensivă; regretă faptul că misiunile cu 
mandat executiv sunt acum rareori avute în 
vedere; consideră că, în contextul 
amenințărilor persistente în vecinătatea 
noastră, Uniunea Europeană nu își poate 
permite să se concentreze exclusiv pe 
instrumente post-criză sau pe instrumente 
de sprijin la ieșirea din criză și că trebuie să 
poată interveni în întregul spectru al 
gestionării crizelor;

Or. en

Amendamentul 85
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia); salută succesul 
acestor operațiuni, dar regretă faptul că 
misiunile cu mandat executiv sunt acum 
rareori avute în vedere; consideră că, în 
contextul amenințărilor persistente în 
vecinătatea noastră, Uniunea Europeană nu 
își poate permite să se concentreze exclusiv 
pe instrumente post-criză sau pe 
instrumente de sprijin la ieșirea din criză și 
că trebuie să poată interveni în întregul 
spectru al gestionării crizelor;

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia); salută succesul 
acestor operațiuni, dar regretă faptul că 
misiunile cu mandat executiv sunt acum 
rareori avute în vedere; consideră că, în 
contextul amenințărilor persistente în 
vecinătatea noastră, Uniunea Europeană nu 
își poate permite să se concentreze exclusiv 
pe instrumente post-criză sau pe 
instrumente de sprijin la ieșirea din criză și 
că trebuie să poată interveni în întregul 
spectru al gestionării crizelor, în 
conformitate cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 86
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia); salută succesul 
acestor operațiuni, dar regretă faptul că 
misiunile cu mandat executiv sunt acum 
rareori avute în vedere; consideră că, în 
contextul amenințărilor persistente în 
vecinătatea noastră, Uniunea Europeană 
nu își poate permite să se concentreze 
exclusiv pe instrumente post-criză sau pe 
instrumente de sprijin la ieșirea din criză 
și că trebuie să poată interveni în întregul 
spectru al gestionării crizelor;

17. ia act de faptul că operațiunile militare 
din cadrul PSAC sunt tot mai mult misiuni 
axate pe formarea forțelor armate (EUTM 
Mali și EUTM Somalia);

Or. en
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Amendamentul 87
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; consideră că
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC, dar că 
aceasta reflectă îndeosebi o lipsă de 
interes în rândul statele membre;

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; salută
contribuția statelor terțe care atestă 
vitalitatea parteneriatelor în cadrul PSAC; 
solicită statelor membre să manifeste o 
mai mare deschidere față de operațiunile 
militare ale UE și, în consecință, să 
contribuie cu resursele și capacitățile pe 
care le posedă pentru astfel de implicări;

Or. en

Amendamentul 88
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; consideră că 
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC, dar că 

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; încurajează 
statele membre să contribuie cu mai multe
forțe la operațiuni, atunci când sunt 
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aceasta reflectă îndeosebi o lipsă de 
interes în rândul statele membre;

disponibile capacitățile naționale 
necesare; subliniază necesitatea unei 
abordări comune și cooperative în 
soluționarea problemelor care afectează 
generarea de forțe; consideră că 
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC;

Or. en

Amendamentul 89
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; consideră că 
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC, dar că 
aceasta reflectă îndeosebi o lipsă de interes 
în rândul statele membre;

18. regretă problemele legate de generarea 
forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; consideră că 
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC, dar că 
aceasta reflectă îndeosebi o lipsă de interes 
în rândul statelor membre, care este, de 
asemenea, rezultatul reducerilor din 
bugetele pentru apărare;

Or. en

Amendamentul 90
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. regretă problemele legate de generarea 18. regretă problemele legate de generarea 
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forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
efectivă a 23 de state membre, în fiecare 
dintre operațiile militare în curs de 
desfășurare ale Uniunii sunt implicate 
maxim șase state membre; consideră că 
contribuția statelor terțe atestă vitalitatea 
parteneriatelor în cadrul PSAC, dar că 
aceasta reflectă îndeosebi o lipsă de interes 
în rândul statele membre;

forței identificate la lansarea misiunilor 
militare; ia act de faptul că, cu excepția 
EUTM Mali, care se bazează pe contribuția 
a 23 de state membre, în fiecare dintre 
operațiile militare în curs de desfășurare 
ale Uniunii sunt implicate maxim șase state 
membre; consideră că contribuția statelor 
terțe atestă vitalitatea parteneriatelor în 
cadrul PSAC, dar că aceasta reflectă 
îndeosebi o lipsă de interes în rândul 
statelor membre, care se coalizează efectiv 
împotriva implicării UE;

Or. en

Amendamentul 91
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare; își pune întrebări în legătură cu 
pertinența creării unei politici structurale 
care să includă aceste misiuni pe o 
perioadă de durată, cu furnizarea de 
asistență bugetară și echipamente; 
consideră că această nouă politică care s-ar 
înscrie în cadrul cooperării și dezvoltării ar 
permite punerea în aplicare a activităților 
în curs din cadrul inițiativelor „Formare și 
echipare” și „E2I” vizând întărirea pe 
termen lung a capacităților statelor terțe 
(echipamente, materiale, infrastructuri, 
salarii), astfel încât acestea să dispună de 
forțe armate operaționale;

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare; consideră pertinentă crearea
unei politici structurale care să confere 
acestor misiuni un caracter de lungă
durată, cu furnizarea de asistență bugetară 
și echipamente; consideră că această nouă 
politică care s-ar înscrie în cadrul 
cooperării și dezvoltării ar permite punerea 
în aplicare a activităților în curs din cadrul 
inițiativelor „Formare și echipare” și „E2I” 
vizând întărirea pe termen lung a 
capacităților statelor terțe (echipamente, 
materiale, infrastructuri, salarii), astfel 
încât acestea să dispună de forțe armate 
operaționale;

Or. es
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Amendamentul 92
Javier Nart, Jozo Radoš, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare; își pune întrebări în legătură cu 
pertinența creării unei politici structurale 
care să includă aceste misiuni pe o 
perioadă de durată, cu furnizarea de 
asistență bugetară și echipamente; 
consideră că această nouă politică care s-ar 
înscrie în cadrul cooperării și dezvoltării ar 
permite punerea în aplicare a activităților 
în curs din cadrul inițiativelor „Formare și 
echipare” și „E2I” vizând întărirea pe 
termen lung a capacităților statelor terțe 
(echipamente, materiale, infrastructuri, 
salarii), astfel încât acestea să dispună de 
forțe armate operaționale;

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare, își pune întrebări în legătură cu 
pertinența creării unei politici structurale 
care să confere acestor misiuni un 
caracter de lungă durată, cu mandate și 
obiective suficiente, adecvate situației cu 
care se confruntă, cu furnizarea de 
asistență bugetară și echipamente; 
consideră că această nouă politică care s-ar 
înscrie în cadrul cooperării și dezvoltării ar 
permite punerea în aplicare a activităților 
în curs din cadrul inițiativelor „Formare și 
echipare” și „E2I” vizând întărirea pe 
termen lung a capacităților statelor terțe 
(echipamente, materiale, infrastructuri, 
salarii), astfel încât acestea să dispună de 
forțe armate operaționale;

Or. en

Amendamentul 93
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare; își pune întrebări în legătură cu 
pertinența creării unei politici structurale 
care să includă aceste misiuni pe o 
perioadă de durată, cu furnizarea de 
asistență bugetară și echipamente; 

19. având în vedere faptul că atât misiunile 
civile (EUCAP), cât și cele militare 
(EUTM) ale Uniunii, se orientează către 
formare, își pune întrebări în legătură cu 
pertinența creării unei politici structurale 
care să confere acestor misiuni un 
caracter de lungă durată, cu furnizarea de 
asistență bugetară și echipamente; 
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consideră că această nouă politică care s-ar 
înscrie în cadrul cooperării și dezvoltării ar 
permite punerea în aplicare a activităților 
în curs din cadrul inițiativelor „Formare și 
echipare” și „E2I” vizând întărirea pe 
termen lung a capacităților statelor terțe 
(echipamente, materiale, infrastructuri, 
salarii), astfel încât acestea să dispună de 
forțe armate operaționale;

consideră că această nouă politică care s-ar 
înscrie în cadrul cooperării și dezvoltării ar 
permite punerea în aplicare a activităților 
în curs din cadrul inițiativelor „Formare și 
echipare” și „E2I” vizând întărirea pe 
termen lung a capacităților statelor terțe 
(echipamente, materiale, infrastructuri, 
salarii), astfel încât acestea să dispună de 
forțe armate operaționale, și, în această 
privință, încurajează Comisia să exploreze 
surse inovatoare de finanțare;

Or. en

Amendamentul 94
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută dorința Consiliului din 
noiembrie 2013 de a întări modularitatea și 
flexibilitatea grupărilor tactice (GTUE) 
care urmează a fi desfășurate pentru toate 
tipurile de sarcini de gestionare a crizelor; 
remarcă, totuși, faptul că până în prezent, 
singurul progres - foarte limitat - a fost 
acela de a lua în considerare transportul 
strategic al GTUE către teatrele de 
operațiuni de către mecanismul ATHENA; 
îndeamnă toate statele membre să dea 
dovadă de o atitudine constructivă și să 
înlăture o dată pentru totdeauna 
obstacolele politice și operaționale din 
calea desfășurării GTUE;

20. salută dorința Consiliului din 
noiembrie 2013 de a întări modularitatea și 
flexibilitatea grupărilor tactice (GTUE) 
care urmează a fi desfășurate pentru toate 
tipurile de sarcini de gestionare a crizelor; 
remarcă, totuși, faptul că până în prezent, 
singurul progres – foarte limitat –, a fost 
acela de a lua în considerare transportul 
strategic al GTUE către teatrele de 
operațiuni de către mecanismul ATHENA; 
îndeamnă UE să oprească zborurile 
charter ale unei companii de intermediere 
ruse implicate într-un acord SALIS 
(Soluție provizorie de transport aerian 
strategic) și să revină la ideea închirierii 
de avioane de transport Ruslan 124 direct 
din Ucraina, pentru a se asigura 
autonomia UE, ca simbol al solidarității și 
al sprijinului pentru economia Ucrainei 
prin includerea acestui stat în cercul de 
cooperare al industriilor europene de 
apărare;

Or. en
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Amendamentul 95
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. salută dorința Consiliului din 
noiembrie 2013 de a întări modularitatea și 
flexibilitatea grupărilor tactice (GTUE) 
care urmează a fi desfășurate pentru toate 
tipurile de sarcini de gestionare a crizelor; 
remarcă, totuși, faptul că până în prezent, 
singurul progres - foarte limitat - a fost 
acela de a lua în considerare transportul 
strategic al GTUE către teatrele de 
operațiuni de către mecanismul ATHENA; 
îndeamnă toate statele membre să dea 
dovadă de o atitudine constructivă și să 
înlăture o dată pentru totdeauna 
obstacolele politice și operaționale din
calea desfășurării GTUE;

20. salută dorința Consiliului din 
noiembrie 2013 de a întări modularitatea și 
flexibilitatea grupărilor tactice (GTUE) 
care urmează a fi desfășurate pentru toate 
tipurile de sarcini de gestionare a crizelor; 
remarcă, totuși, faptul că până în prezent, 
singurul progres – foarte limitat –, a fost 
acela de a lua în considerare transportul 
strategic al GTUE către teatrele de 
operațiuni de către mecanismul ATHENA; 
recunoaște faptul că lipsa unei atitudini 
constructive în rândul statelor membre 
reprezintă obstacole politice și 
operaționale în calea desfășurării GTUE;

Or. en

Amendamentul 96
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. salută mesajul pozitiv al ultimului 
Consiliu informal al miniștrilor apărării 
vizând analizarea posibilităților oferite de 
articolul 44 din TUE; regretă, cu toate 
acestea, că diferențele legate de această 
problemă n-au permis, până în prezent, 
realizarea de progrese în ceea ce privește 
modalitățile de aplicare a acestui articol; 
consideră că punerea în aplicare a 
articolului 44 ar ameliora în mod 

21. ia act de mesajul pozitiv al ultimului 
Consiliu informal al miniștrilor apărării 
vizând analizarea posibilităților oferite de 
articolul 44 din TUE; recunoaște că 
diferențele legate de această problemă n-au 
permis, până în prezent, realizarea de 
progrese în ceea ce privește modalitățile de 
aplicare a acestui articol;
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considerabil flexibilitatea și rapiditatea 
acțiunii Uniunii și, prin urmare, 
capacitatea sa de a face față 
amenințărilor care o înconjoară; 
îndeamnă acele state membre care nu 
sunt interesate sau nu dispun de 
mijloacele necesare pentru a participa la 
operațiunile PSAC să se angajeze în mod 
constructiv, permițând altora să facă acest 
lucru dacă o doresc;

Or. en

Amendamentul 97
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ÎR/VP să examineze 
posibilitățile oferite de alte articole 
pertinente din Tratatul de la Lisabona;

eliminat

Or. en

Amendamentul 98
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită ÎR/VP să examineze 
posibilitățile oferite de alte articole 
pertinente din Tratatul de la Lisabona;

22. solicită ÎR/VP să examineze 
posibilitățile oferite de alte articole 
pertinente din Tratatul de la Lisabona, în 
special cele referitoare la fondul de 
lansare (articolul 41 TUE), cooperarea 
structurată permanentă 
(articolul 46 TUE), clauza de solidaritate 
(articolul 222 TFUE) și clauza de apărare 
reciprocă (articolul 42 TUE);;
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Or. fr

Amendamentul 99
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. solicită să fie examinată în mod serios 
posibilitatea de a recurge - în formate ce 
respectă o modularitate indispensabilă - la 
state-majore multilaterale constituite și 
care și-au demonstrat eficiența pe teren, 
precum Eurocorps de la Strasbourg;

eliminat

Or. en

Amendamentul 100
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. salută dorința Consiliului de a avea 
în vedere un cadru strategic de acțiune 
externă a UE mai clar; așteaptă 
comunicarea din partea ÎR/VP destinată 
să evalueze impactul schimbărilor asupra 
mediului global și să stabilească 
provocările și oportunitățile care rezultă 
pentru UE;

Or. fr

Amendamentul 101
Arnaud Danjean
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. salută adoptarea, la 
18 noiembrie 2014, a cadrului de acțiune 
al UE în materie de apărare cibernetică, 
promovând dezvoltarea capacităților 
naționale de apărare cibernetică și 
consolidarea protecției rețelelor de 
comunicare utilizate pentru instrumentele 
PSAC; speră că acest plan de acțiune va 
marca punctul de pornire către o 
integrare mai sistematică a aspectelor 
legate de apărarea cibernetică în cadrul 
strategiilor de securitate națională ale 
statelor membre, dar și o conștientizare a 
mizei apărării cibernetice la nivelul 
instituțiilor UE; salută dorința 
președintelui Comitetului militar al UE 
(CMUE) de a pune în aplicare acest plan 
de acțiune în următoarele șase luni;

Or. fr

Amendamentul 102
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța cooperării 
dintre Uniunea Europeană și instituțiile 
internaționale din domeniul securității și 
apărării, în special cu ONU, NATO, UA și 
OSCE; salută Declarația summit-ului 
NATO care a avut loc în Țara Galilor în 
septembrie 2014, care și-a reiterat 
sprijinul pentru dezvoltarea PSAC;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 103
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța cooperării dintre 
Uniunea Europeană și instituțiile 
internaționale din domeniul securității și 
apărării, în special cu ONU, NATO, UA și 
OSCE; salută Declarația summit-ului
NATO care a avut loc în Țara Galilor în 
septembrie 2014, care și-a reiterat sprijinul 
pentru dezvoltarea PSAC;

24. subliniază importanța cooperării dintre 
Uniunea Europeană și instituțiile 
internaționale din domeniul securității și 
apărării, în special cu ONU, NATO, UA și 
OSCE; salută Declarația summitului
NATO care a avut loc în Țara Galilor în 
septembrie 2014, care și-a reiterat sprijinul 
pentru dezvoltarea PSAC; dorește punerea 
în aplicare de măsuri adecvate de 
consolidare reciprocă a celor două 
organizații;

Or. it

Amendamentul 104
Neena Gill, Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază importanța cooperării dintre 
Uniunea Europeană și instituțiile 
internaționale din domeniul securității și 
apărării, în special cu ONU, NATO, UA și 
OSCE; salută Declarația summit-ului
NATO care a avut loc în Țara Galilor în 
septembrie 2014, care și-a reiterat sprijinul 
pentru dezvoltarea PSAC;

24. subliniază importanța cooperării dintre 
Uniunea Europeană și instituțiile 
internaționale din domeniul securității și 
apărării, în special cu ONU, NATO, UA și 
OSCE, precum și unele platforme 
relevante ale organizațiilor regionale care 
prezintă o importanță strategică pentru 
UE, cum ar fi Reuniunea miniștrilor 
apărării ASEAN (ADMM) și mecanismele 
SAARC în domeniul securității; salută 
Declarația summitului NATO care a avut 
loc în Țara Galilor în septembrie 2014, 
care și-a reiterat sprijinul pentru 
dezvoltarea PSAC;

Or. en
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Amendamentul 105
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale 
forțelor lor armate;

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale 
forțelor lor armate, pe lângă alți factori 
precum supracapacitățile industriale, 
fragmentarea, gestionarea defectuoasă și 
corupția, care afectează capacitatea 
Uniunii de a preveni și a gestiona crize și 
conflicte armate;

Or. en

Amendamentul 106
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale 
forțelor lor armate;

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale 
forțelor lor armate; subliniază importanța 
stabilirii unei planificări prealabile pentru 
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investiția strategică în achizițiile și 
renovările de material între statele 
membre;

Or. es

Amendamentul 107
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale
forțelor lor armate;

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a Uniunii 
și capacitatea statelor membre de a face 
față nevoilor în materie de capacități ale 
forțelor lor armate, și în detrimentul 
responsabilităților și potențialului Uniunii 
în calitate de furnizor mondial de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 108
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare din 2008 au dus la reducerea 
bugetelor naționale destinate apărării și că 
această reducere s-a făcut fără nicio 
coordonare între statele membre, 
amenințând autonomia strategică a 
Uniunii și capacitatea statelor membre de 

25. consideră că efectele crizei economice 
și financiare, precum și lipsa voinței 
politice, au dus la reducerea bugetelor 
naționale destinate apărării și că se poate 
vorbi de un eșec colectiv în a aprecia 
exhaustiv amploarea și intensitatea 
amenințărilor la adresa securității în fața 
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a face față nevoilor în materie de 
capacități ale forțelor lor armate;

cărora democrațiile sunt din ce în ce mai 
expuse; 

Or. en

Amendamentul 109
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. regretă faptul că măsurile de 
austeritate oarbe impuse statelor membre 
salvate de la faliment și cu puternice 
tradiții militare și maritime și capacități 
navale, precum Portugalia, Grecia, 
Irlanda și Spania, au un impact negativ 
asupra securității UE și a intereselor și 
activelor sale strategice, forțându-le să 
vândă unor puteri competitoare controlul 
asupra porturilor și a căilor maritime, 
șantierele navale, industriile tehnologice 
navale și alte infrastructuri maritime și 
navale critice, în contradicție evidentă cu 
obiectivele Strategiei europene de 
securitate maritimă și ale Strategiei 
europene de securitate;

Or. en

Amendamentul 110
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. este ferm convins că UE are un 
interes vital într-un mediu maritim sigur, 
deschis și curat care să permită liberul 
comerț și libera trecere a persoanelor, 
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precum și utilizarea pașnică, legală, 
echitabilă și durabilă a bogățiilor 
oceanelor; consideră că, prin urmare, 
cadrul instituțional al UE, atât civil, cât și 
militar, ar trebui dezvoltat în continuare, 
în vederea implementării Strategiei 
europene de securitate maritimă; remarcă 
faptul că activele strategice, 
infrastructurile și capacitățile critice sunt 
sub controlul statelor membre și că 
dorința acestora de a spori cooperarea 
este crucială pentru securitatea 
europeană;

Or. en

Amendamentul 111
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. solicită ÎR/VP să cartografieze 
infrastructurile statelor membre ale UE 
din locații strategice – cum ar fi baza 
aeriană Lajes din Insulele Azore, din care 
dezangajarea SUA deschide posibilitatea 
închirierii bazei către China –, care ar 
trebui puse în serviciul securității 
europene, în cadrul PSAC, să desfășoare 
operațiuni navale și aeriene specifice și să 
își dezvolte capacitățile de luptă împotriva 
proliferării, a terorismului, a pirateriei, a 
criminalității cibernetice și a tuturor 
formelor de criminalitate organizată;

Or. en

Amendamentul 112
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută adoptarea, la reuniunea 
Consiliului din 18 noiembrie 2014, a unui 
cadru politic pentru cooperarea 
sistematică și pe termen lung în materie 
de apărare, care se sprijină pe 
convergența proceselor de planificare în 
materie de capacități și pe schimbul de 
informații;

eliminat

Or. en

Amendamentul 113
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută adoptarea, la reuniunea 
Consiliului din 18 noiembrie 2014, a unui 
cadru politic pentru cooperarea sistematică 
și pe termen lung în materie de apărare, 
care se sprijină pe convergența proceselor 
de planificare în materie de capacități și pe 
schimbul de informații;

26. salută adoptarea, la reuniunea 
Consiliului din 18 noiembrie 2014, a unui 
cadru politic pentru cooperarea sistematică 
și pe termen lung în materie de apărare, 
care se sprijină pe convergența proceselor 
de planificare în materie de capacități și pe 
schimbul de informații; subliniază că, în 
același scop, este necesar ca statele 
membre să continue implementarea 
Codului de conduită al AEA în ceea ce 
privește punerea și utilizarea în comun a 
echipamentelor, pentru a anticipa mult 
mai eficient viitoarele lacune în materie 
de capacități și a sistematiza cooperarea 
pentru dezvoltarea capacităților;

Or. fr

Amendamentul 114
Michael Gahler
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Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. salută adoptarea, la reuniunea 
Consiliului din 18 noiembrie 2014, a unui 
cadru politic pentru cooperarea sistematică 
și pe termen lung în materie de apărare, 
care se sprijină pe convergența proceselor 
de planificare în materie de capacități și pe 
schimbul de informații;

26. salută adoptarea, la reuniunea 
Consiliului din 18 noiembrie 2014, a unui 
cadru politic pentru cooperarea sistematică 
și pe termen lung în materie de apărare, 
care se sprijină pe convergența proceselor 
de planificare în materie de capacități și pe 
schimbul de informații; solicită VP/ÎR să 
prezinte dovada măsurilor specifice care 
vor fi întreprinse pentru consolidarea 
cooperării pentru apărare; referitor la 
intensificarea necoordonată a cooperării 
bilaterale sau multilaterale pentru 
apărare, solicită statelor membre să 
lanseze mecanismul de Cooperare 
structurată permanentă (PESCO), ca 
mijloc de cooperare îmbunătățită, și să 
utilizeze fondurile UE în favoarea 
cooperării pe timp de pace; invită VP/ÎR 
să prezinte planuri realiste pentru 
lansarea cu succes a PESCO;

Or. en

Amendamentul 115
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. salută adoptarea de către Consiliu, în 
noiembrie 2014, a planului de dezvoltare a 
capacităților (PDC) 2014 AEA, care
stabilește cele 16 priorități în ceea ce 
privește dezvoltarea de capacități; salută, 
de asemenea, activitatea desfășurată de 
AEA prin intermediul Codaba, care 
identifică posibilitățile de cooperare între 
statele membre, deschizând, astfel, calea 

27. salută adoptarea de către Consiliu, în 
noiembrie 2014, a planului de dezvoltare a 
capacităților (PDC) 2014 AEA, care 
stabilește cele 16 priorități în ceea ce 
privește dezvoltarea de capacități; salută, 
de asemenea, activitatea desfășurată de 
AEA prin intermediul Codaba, care 
identifică posibilitățile de cooperare între 
statele membre, deschizând, astfel, calea 
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spre oportunități de cooperare; îndeamnă 
statele membre să ia în considerare aceste 
instrumente în dezvoltarea capacităților lor 
militare;

spre oportunități de cooperare; îndeamnă 
statele membre să ia în considerare aceste 
instrumente în dezvoltarea capacităților lor 
militare; solicită evitarea strictă a 
duplicării inițiativelor aflate deja în 
derulare în alte părți și acordarea unei 
atenții sporite identificării modalităților 
prin care se poate asigura o valoare 
adăugată veritabilă;

Or. en

Amendamentul 116
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. salută adoptarea de către Consiliul 
din 18 noiembrie 2014 a unui cadru de 
politică a UE în domeniul apărării 
cibernetice, care stabilește cinci priorități 
pentru apărarea cibernetică în cadrul 
PSAC și clarifică rolul diferiților actori; 
subliniază importanța realizării unui nivel 
comun de securitate cibernetică în rândul 
statelor membre, pentru a realiza progrese 
efective în ceea ce privește cooperarea în 
domeniul apărării cibernetice; avertizează 
asupra amenințării iminente în domeniul 
cibernetic și evidențiază nevoia de 
reziliență și de pregătire la nivelul UE 
pentru a răspunde crizei cibernetice și în 
contextul PSAC și, astfel, încurajează 
toate statele membre să își intensifice 
semnificativ și fără întârziere dezvoltarea 
capacităților de apărare cibernetică; 
insistă asupra nevoii de sinergii și de 
complementarități în domeniile civil și 
militar ale securității și apărării 
cibernetice în Uniunea Europeană; 
subliniază importanța intensificării 
cooperării în domeniul apărării 
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cibernetice cu NATO;

Or. en

Amendamentul 117
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este surprins de faptul că la nivel 
european nu există încă regimuri de 
stimulente fiscale pentru a încuraja 
cooperarea și punerea în comun; ia act de 
invitația Consiliului din decembrie 2013 de 
a studia astfel de regimuri și regretă faptul 
că, într-un an, discuțiile nu au condus încă 
la nicio măsură concretă în acest domeniu; 
ia act de faptul că guvernul belgian acordă 
deja, în mod ad-hoc, scutiri de TVA în 
fazele pregătitoare ale anumitor proiecte 
ale AEA, cum ar fi SatCom; consideră că 
aceste scutiri trebuie să fie sistematice și 
extinse la infrastructură și la programele 
concrete în materie de capacități;

28. este surprins de faptul că la nivel 
european nu există încă regimuri de 
stimulente fiscale pentru a încuraja 
cooperarea și punerea în comun; ia act de 
invitația Consiliului din decembrie 2013 de 
a studia astfel de regimuri și regretă faptul 
că, într-un an, discuțiile nu au condus încă 
la nicio măsură concretă în acest domeniu; 
ia act de faptul că guvernul belgian acordă 
deja, în mod ad-hoc, scutiri de TVA în 
fazele pregătitoare ale anumitor proiecte 
ale AEA, cum ar fi SatCom; consideră că 
aceste scutiri trebuie să fie sistematice și 
extinse la infrastructură și la programele 
concrete în materie de capacități, după 
modelul mecanismului existent în cadrul 
NATO sau al celui existent la nivelul UE 
pentru infrastructurile de cercetare civilă; 
solicită dezvoltarea oricărui alt stimulent 
de natură să încurajeze cooperarea în 
materie de capacități între instituțiile 
europene;

Or. fr

Amendamentul 118
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 28



PE546.824v01-00 68/91 AM\1047490RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este surprins de faptul că la nivel 
european nu există încă regimuri de 
stimulente fiscale pentru a încuraja 
cooperarea și punerea în comun; ia act de 
invitația Consiliului din decembrie 2013 
de a studia astfel de regimuri și regretă 
faptul că, într-un an, discuțiile nu au 
condus încă la nicio măsură concretă în 
acest domeniu; ia act de faptul că guvernul 
belgian acordă deja, în mod ad-hoc, scutiri 
de TVA în fazele pregătitoare ale anumitor 
proiecte ale AEA, cum ar fi SatCom; 
consideră că aceste scutiri trebuie să fie 
sistematice și extinse la infrastructură și la 
programele concrete în materie de 
capacități;

28. rămâne adeptul principiului potrivit 
căruia politica fiscală este în totalitate o 
competență a fiecărui stat membru; ia act 
de faptul că guvernul belgian acordă deja, 
în mod ad-hoc, scutiri de TVA în fazele 
pregătitoare ale anumitor proiecte ale 
AEA, cum ar fi SatCom; consideră că 
aceste scutiri trebuie să fie sistematice și 
extinse la infrastructură și la programele 
concrete în materie de capacități;

Or. en

Amendamentul 119
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. salută modelele de cooperare existente, 
precum CETA (Comandamentul european 
de transport aerian), precum și extinderea 
continuă a acestuia la noile state membre; 
regretă faptul că modelul, care există de 
mulți ani, nu a fost încă adaptat pentru alte 
tipuri de capacități de apărare; solicită 
reutilizarea modelului CETA în alte 
domenii de sprijin operațional pentru 
soluționarea deficiențelor de capacitate 
majore;

29. remarcă modele de cooperare 
existente, precum CETA (Comandamentul 
european de transport aerian), precum și 
extinderea continuă a acestuia la noile state 
membre; constată că modelul, care există 
de mulți ani, nu a fost încă adaptat pentru 
alte tipuri de capacități de apărare; 
consideră că această cooperare ar trebui 
să fie în continuare negociată și 
exploatată la nivel bilateral și multilateral 
între aliați și aplicată în alte domenii de 
sprijin operațional pentru soluționarea 
deficiențelor de capacitate majore;

Or. en
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Amendamentul 120
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; salută progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 
transport); regretă faptul că doar un număr 
foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia;

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; salută progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 
transport); regretă faptul că doar un număr 
foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia; 
consideră că statele membre ar trebui să 
continue proiectele de punere și utilizare 
în comun, concentrându-se asupra celor 
16 domenii de dezvoltare a capacităților 
pe care le-au identificat împreună cu 
AEA și EMUE în cadrul PDC;

Or. fr

Amendamentul 121
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; salută progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; salută progresele
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 
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transport); regretă faptul că doar un număr 
foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia;

transport); regretă faptul că un număr 
foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia;

Or. en

Amendamentul 122
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; salută progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 
transport); regretă faptul că doar un număr 
foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia;

30. ia act de progresele limitate înregistrate 
cu privire la proiectele de punere și 
utilizare în comun; constată progresele 
înregistrate în ceea ce privește 
realimentarea în zbor cu achiziționarea 
unei flote de aeronave de tip MRTT 
(aeronavă multirol de alimentare și 
transport); remarcă faptul că doar un 
număr foarte restrâns de state membre au 
participat până în prezent la acest proiect și 
solicită statelor membre cu deficiențe în 
acest domeniu să se alăture acestuia;

Or. en

Amendamentul 123
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 

31. ia act de voința Consiliului de a 
dezvolta proiecte comune în domeniul 
tehnologiilor critice, precum RPAS (sistem 
de aeronave pilotate de la distanță) și 
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de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare;

Govsatcom; ia act de necesitatea creării 
unui cadru de reglementare pentru o 
integrare inițială a RPAS în sistemul 
aviatic european până în 2016, luând în 
considerare nevoile civile și militare; 
solicită adoptarea unei poziții comune a 
UE care să urmărească stabilirea unui 
cadru juridic pentru utilizarea de drone 
armate, în conformitate cu rezoluția PE 
relevantă, adoptată la 27 februarie 2014;

Or. en

Amendamentul 124
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul 
tehnologiilor critice, precum RPAS 
(sistem de aeronave pilotate de la distanță) 
și Govsatcom; ia act de necesitatea creării 
unui cadru de reglementare pentru o 
integrare inițială a RPAS în sistemul 
aviatic european până în 2016, luând în 
considerare nevoile civile și militare;

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte de dezvoltare a capacităților 
europene, precum RPAS (sistem de 
aeronave pilotate de la distanță) și 
Govsatcom; ia act de necesitatea creării 
unui cadru de reglementare pentru o 
integrare inițială a RPAS în sistemul 
aviatic european până în 2016, luând în 
considerare nevoile civile și militare; 
solicită Comisiei Europene să descrie 
modul în care fondurile Orizont 2020 
pentru cercetare în domeniul apărării 
civile și militare pot fi utilizate pentru 
introducerea RPAS în spațiul aerian 
european;

Or. en

Amendamentul 125
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 
de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare;

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 
de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare, precum și de necesitatea 
asigurării conformității cu dreptul 
internațional;

Or. en

Amendamentul 126
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 
de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare;

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 
de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare, precum și de supravegherea 
democratică și judiciară;

Or. en

Amendamentul 127
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută voința Consiliului de a dezvolta 
proiecte comune în domeniul tehnologiilor 
critice, precum RPAS (sistem de aeronave 
pilotate de la distanță) și Govsatcom; ia act 
de necesitatea creării unui cadru de 
reglementare pentru o integrare inițială a 
RPAS în sistemul aviatic european până în 
2016, luând în considerare nevoile civile și 
militare;

31. ia act de voința Consiliului de a 
dezvolta proiecte comune în domeniul 
tehnologiilor critice, precum RPAS (sistem 
de aeronave pilotate de la distanță) și 
Govsatcom; ia act de necesitatea creării 
unui cadru de reglementare pentru o 
integrare inițială a RPAS în sistemul 
aviatic european până în 2016, luând în 
considerare nevoile civile și militare;

Or. en

Amendamentul 128
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. subliniază necesitatea investirii în 
cercetare și dezvoltare și în capital uman 
de înaltă calificare și capabil să facă față 
provocărilor reprezentate prin amenințări 
și pericole la nivel mondial cu caracter 
dual, civil și militar, așa cum sunt 
securitatea cibernetică, atacurile 
cibernetice și terorismul cibernetic;

Or. es

Amendamentul 129
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută progresele realizate în privința 
serviciilor de sateliți ai Uniunii Europene 

32. salută progresele realizate în privința 
serviciilor de sateliți ai Uniunii Europene 
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(Galilleo, Copernicus, EGNOS); consideră 
că aceste servicii spațiale, îndeosebi 
Copernicus, ar trebui să devină 
operaționale pentru a susține nevoile 
misiunilor și operațiunilor din cadrul PSAC 
în ce privește imaginile prin satelit cu 
înaltă rezoluție; salută lansarea proiectului 
Ariane 6; regretă faptul că, din motive 
tehnice și comerciale, Uniunea continuă să 
dobândească lansatoare rusești, în 
contradicție cu obiectivul său de a ajunge 
la o anumită autonomie strategică;

(Galilleo, Copernicus, EGNOS); consideră 
că aceste servicii spațiale, îndeosebi 
Copernicus, ar trebui să devină 
operaționale pentru a susține nevoile 
misiunilor și operațiunilor din cadrul PSAC 
în ce privește imaginile prin satelit cu 
înaltă rezoluție; salută lansarea proiectului 
Ariane 6; regretă faptul că, din motive 
tehnice și comerciale, Uniunea continuă să 
dobândească lansatoare rusești, în 
contradicție cu obiectivul său de a ajunge 
la o anumită autonomie strategică și astfel 
subliniază necesitatea avansării în 
dezvoltarea unor tehnologii cu aplicații 
atât civile, cât și militare care să 
garanteze independența noastră;

Or. es

Amendamentul 130
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută progresele realizate în privința 
serviciilor de sateliți ai Uniunii Europene
(Galilleo, Copernicus, EGNOS); consideră 
că aceste servicii spațiale, îndeosebi 
Copernicus, ar trebui să devină 
operaționale pentru a susține nevoile 
misiunilor și operațiunilor din cadrul 
PSAC în ce privește imaginile prin satelit 
cu înaltă rezoluție; salută lansarea 
proiectului Ariane 6; regretă faptul că, din 
motive tehnice și comerciale, Uniunea 
continuă să dobândească lansatoare rusești, 
în contradicție cu obiectivul său de a 
ajunge la o anumită autonomie strategică;

32. constată progresele realizate în privința 
serviciilor de sateliți (Galilleo, Copernicus, 
EGNOS); consideră că aceste servicii 
spațiale, îndeosebi Copernicus, ar trebui să 
devină operaționale pentru a susține 
nevoile în ce privește imaginile prin satelit 
cu înaltă rezoluție; salută lansarea 
proiectului Ariane 6; constată că Uniunea 
continuă să dobândească lansatoare rusești, 
în contradicție cu obiectivul său de a 
ajunge la o anumită autonomie strategică;

Or. en



AM\1047490RO.doc 75/91 PE546.824v01-00

RO

Amendamentul 131
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru 
echipamente majore, inclusiv pentru 
domeniul cercetării și dezvoltării;

eliminat

Or. en

Amendamentul 132
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru 
echipamente majore, inclusiv pentru 
domeniul cercetării și dezvoltării;

33. amintește că existau deja deficiențe în 
materie de capacități înaintea crizei 
economice și financiare, care au 
determinat unele state membre să opereze 
reduceri în bugetele pentru apărare; de 
asemenea, reamintește că aceste 
numeroase deficiențe sunt rezultatul 
pieței extrem de fragmentate a apărării, al 
supracapacităților industriale ineficiente, 
al gestionării defectuoase, al corupției și 
al lipsei de coordonare și de cooperare 
între agențiile statelor membre și 
administrațiile de apărare;

Or. en
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Amendamentul 133
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării;

33. solicită luarea în considerare a 
posibilității ca Uniunea să adopte aceleași 
obiective în materie de capacități ca și cele 
ale NATO, care necesită un nivel minim de 
cheltuieli pentru apărare de 2% din PIB și 
20% din bugetul lor de apărare pentru 
echipamente majore, inclusiv pentru 
domeniul cercetării și dezvoltării; 
reamintește că alocarea sporită de fonduri 
trebuie să fie însoțită de o supraveghere 
mai pronunțată a misiunilor și de o 
transparență mai mare a finanțării 
acestora;

Or. en

Amendamentul 134
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării;

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării, atingerea respectivelor 
obiective va trebui să se realizeze pe o 
perioadă de 10 ani;

Or. it
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Amendamentul 135
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării;

33. consideră că Uniunea ar putea avea în 
vedere adoptarea acelorași obiective în 
materie de capacități ca și cele ale NATO, 
care necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării, pe baza complementarității 
totale existente între cele două organizații 
de securitate, care au în comun 22 de țări 
membre;

Or. en

Amendamentul 136
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. consideră că Uniunea ar putea să 
adopte aceleași obiective în materie de 
capacități ca și cele ale NATO, care 
necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării;

33. îndeamnă Uniunea să încurajeze 
statele sale membre să îndeplinească 
obiectivele NATO în materie de capacități, 
care necesită un nivel minim de cheltuieli 
pentru apărare de 2% din PIB și 20% din 
bugetul lor de apărare pentru echipamente 
majore, inclusiv pentru domeniul cercetării 
și dezvoltării;

Or. en

Amendamentul 137
Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart
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Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. își exprimă surprinderea în legătură 
cu faptul că deocamdată nu există la nivel 
european o strategie comună pentru a 
face față noilor provocări din perspectiva 
securității Uniuni, în special a 
terorismului, a securității cibernetice și a 
spionajului din partea țărilor terțe; 
subliniază necesitatea de a consolida și de 
a aprofunda colaborarea între membrii 
UE în ceea ce privește schimbul de 
informații din partea serviciilor secrete;

Or. es

Amendamentul 138
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. consideră că achizițiile publice din 
domeniul apărării sunt foarte specifice, 
datorită faptului că cererea provine aproape 
exclusiv din comenzi publice, datorită 
numărului limitat de întreprinderi din piață, 
a duratelor lungi de dezvoltare a produselor 
și menținere în funcțiune a acestora, 
precum și datorită naturii strategice a 
anumitor tehnologii;

34. salută propunerea Comisiei Europene 
în ceea ce privește îmbunătățirea 
accesului IMM-urilor la achizițiile publice 
din domeniul apărării care în prezent sunt 
foarte specifice, datorită faptului că cererea 
provine aproape exclusiv din comenzi 
publice, datorită numărului limitat de 
întreprinderi din piață, a duratelor lungi de 
dezvoltare a produselor și menținere în 
funcțiune a acestora, precum și datorită 
naturii strategice a anumitor tehnologii;

Or. es

Amendamentul 139
Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. consideră că achizițiile publice din 
domeniul apărării sunt foarte specifice, 
datorită faptului că cererea provine aproape 
exclusiv din comenzi publice, datorită 
numărului limitat de întreprinderi din piață, 
a duratelor lungi de dezvoltare a produselor 
și menținere în funcțiune a acestora, 
precum și datorită naturii strategice a 
anumitor tehnologii;

34. consideră că achizițiile publice din 
domeniul apărării sunt foarte specifice, 
datorită faptului că cererea provine aproape 
exclusiv din comenzi publice, datorită 
numărului limitat de întreprinderi din piață, 
a duratelor lungi de dezvoltare a produselor 
și menținere în funcțiune a acestora, 
precum și datorită naturii strategice a 
anumitor tehnologii; privește cu 
îngrijorare ambițiile de a implica în acest 
domeniu instituțiile europene, printre care 
se numără, inevitabil, Comisia Europeană 
și Curtea de Justiție;

Or. en

Amendamentul 140
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. ia act de comunicarea Comisiei din 
iulie 2013, intitulată „Către un sector al 
apărării și al securității mai competitiv și 
mai eficient”, precum și de foaia de parcurs 
din iunie 2014 privind punerea sa în 
aplicare și propunerile prezentate în 
aceasta, îndeosebi pentru o mai bună 
punere în aplicare a 
Directivelor 2009/81/CE și 2009/43/CE 
privind piața internă;

35. ia act de comunicarea Comisiei din 
iulie 2013, intitulată „Către un sector al 
apărării și al securității mai competitiv și 
mai eficient”, precum și de foaia de parcurs 
din iunie 2014 privind punerea sa în 
aplicare și propunerile prezentate în 
aceasta, îndeosebi pentru o mai bună 
punere în aplicare a 
Directivelor 2009/81/CE și 2009/43/CE 
privind piața internă, fără a aduce atingere 
drepturilor suverane ale statelor membre, 
în conformitate cu articolul 346 din 
TFUE;

Or. pl
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Amendamentul 141
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora; consideră că această 
definire ar putea să se bazeze, în special, 
pe anumite criterii precum: o dezvoltare a 
echipamentelor și a tehnologiilor realizată 
în cadrul UE; controlul întreprinderii 
asupra drepturilor de proprietate și de 
utilizare a echipamentelor și a 
tehnologiilor dezvoltate; și asigurarea că, 
în caz de acționariat străin, acesta nu 
dispune de un drept prea important care 
să pună în pericol controlul întreprinderii 
asupra activităților sale;

Or. fr

Amendamentul 142
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora; subliniază necesitatea 
definirii activelor critice europene în 
materie de apărare (adică, capacități 
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industriale cheie și tehnologii critice);

Or. en

Amendamentul 143
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora, luându-se în considerare 
potențialul diferitelor industrii de apărare 
ale statelor membre;

Or. pl

Amendamentul 144
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora; în conformitate cu 
principiul solidarității și egalității, acest 
proces nu poate să ignore statele membre 
cu potențial industrial și de cercetare mai 
redus;
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Or. en

Amendamentul 145
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că toate aceste măsuri 
necesită în prealabil o definire prealabilă a 
bazei industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

36. constată că toate aceste măsuri necesită 
în prealabil o definire prealabilă a bazei 
industriale și tehnologice de apărare 
europeană (EDTIB) pentru a putea stabili 
în mod precis care întreprinderi sau 
activități strategice ar putea beneficia de pe 
urma acestora;

Or. en

Amendamentul 146
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. amintește că, odată cu intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
politica industrială, spațială și de 
cercetare a UE se extinde la competența 
de apărare; subliniază că programele 
Uniunii în alte domenii, precum 
securitatea internă și securitatea 
frontierelor, gestionarea dezastrelor și 
dezvoltarea, oferă o perspectivă 
importantă de dezvoltare în comun a 
capacităților care țin de aceste politici și 
de desfășurarea de misiuni PSAC; invită 
Comisia să creeze proceduri permanente 
de cooperare între Comisie, SEAE, AEA 
și statele membre în domenii precum piața 
comună, industria, spațiul, cercetarea și 
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dezvoltarea; invită Comisia să creeze o 
legătură permanentă între organismele și 
agențiile UE în domeniul securității 
interne (Frontex, Europol și ENISA) și al 
securității externe și apărării (Agenția 
Europeană de Apărare, SEAE);

Or. en

Amendamentul 147
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. ia act de propunerile Comisiei pentru 
o mai bună punere în aplicare a 
Directivei 2009/81/CE (contractele de 
achiziții publice pentru apărare) și a 
Directivei 2009/43/CE (transferul de 
produse din domeniul apărării pe piața 
internă); consideră necesar să se 
stabilească, de asemenea, aspectele legate 
de echipamentele și tehnologiile de înaltă 
valoare strategică, care nu sunt vizate nici 
de Directiva 2009/81/CE (echipamente de 
interes esențial de securitate), nici de 
Directiva 2004/18/CE (echipamente a 
căror utilizare are o legătură, nu neapărat 
specifică, cu domeniul apărării); 
consideră că întreprinderile europene 
care își desfășoară activitatea în acest 
sector au nevoie de un regim juridic și 
financiar specific care să le permită să fie 
competitive și, astfel, să garanteze chiar 
autonomia strategică a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 148
Arnaud Danjean
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Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. ia act de voința Consiliului de a pune în 
aplicare un sistem european de securitate a 
aprovizionării care prevede că statele 
membre se asistă reciproc și răspund cu 
rapiditate nevoilor respective ale acestora 
din domeniul apărării; așteaptă foaia de 
parcurs a Comisiei, care va oferi opțiuni de 
punere în aplicare;

37. ia act de voința Consiliului de a pune în 
aplicare un sistem european de securitate a 
aprovizionării care prevede că statele 
membre se asistă reciproc și răspund cu 
rapiditate nevoilor respective ale acestora 
din domeniul apărării; așteaptă foaia de 
parcurs a Comisiei, care va oferi opțiuni de 
punere în aplicare a acestui regim, precum 
și Cartea verde care trebuie lansată cu 
privire la controlul investițiilor străine în 
întreprinderile strategice de apărare;

Or. fr

Amendamentul 149
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. ia act de voința Consiliului de a pune în 
aplicare un sistem european de securitate a 
aprovizionării care prevede că statele 
membre se asistă reciproc și răspund cu 
rapiditate nevoilor respective ale acestora 
din domeniul apărării; așteaptă foaia de 
parcurs a Comisiei, care va oferi opțiuni de 
punere în aplicare;

37. ia act de voința Consiliului de a pune în 
aplicare un sistem european de securitate a 
aprovizionării care prevede că statele 
membre se asistă reciproc și răspund cu 
rapiditate nevoilor respective ale acestora 
din domeniul apărării; așteaptă foaia de 
parcurs a Comisiei, care va oferi opțiuni de 
punere în aplicare; salută adoptarea 
acordului-cadru extins al AEA pentru 
securitatea aprovizionării între statele 
membre, ca important mecanism voluntar 
și fără forță juridică obligatorie, pentru ca 
statele membre să sporească sprijinul și 
asistența reciprocă în domeniul securității 
aprovizionării; solicită AEA și Comisiei 
Europene să dezvolte în comun mijloace 
și inițiative suplimentare care să 
promoveze securitatea aprovizionării la 
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nivelul UE și să sprijine statele membre în 
implementarea noului acord cadru;

Or. en

Amendamentul 150
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. solicită Comisiei să identifice clar și 
să mobilizeze mijloacele și instrumentele 
financiare europene destinate să 
contribuie la instituirea unei piețe 
europene comune a industriei de apărare;

Or. en

Amendamentul 151
Marietje Schaake, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. salută adoptarea modificărilor la 
regimul Wassenaar de control al 
exporturilor în ceea ce privește 
tehnologiile de supraveghere și 
intruziune, care au și fost recent 
implementate la nivel european; 
subliniază însă că sunt necesare eforturi 
suplimentare pentru a se preveni 
producția și exporturile necontrolate de 
tehnologii care pot fi utilizate pentru a 
ataca infrastructura critică a UE și a 
comite încălcări ale drepturilor omului; 
prin urmare, solicită Comisiei să prezinte 
cât mai curând posibil o propunere de 
revizuire a regulamentului privind 
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exportul de produse cu dublă utilizare;

Or. en

Amendamentul 152
Bodil Ceballos
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în
următorul cadru financiar multianual;

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; amintește 
că aproape 80% dintre investițiile în 
apărare sunt cheltuite în continuare la 
nivel național; ia act de propunerile 
Comisiei privind dezvoltarea de sinergii 
între cercetarea din domeniul civil și cea 
din domeniul apărării; respinge lansarea de 
acțiuni pregătitoare (AP) și de inițiative 
similare destinate utilizării bugetului UE 
pentru cercetare în domeniul apărării;

Or. en

Amendamentul 153
Jonás Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură, ele fiind 
unul dintre elementele esențiale în 
sprijinul independenței europene în 
materie de securitate și apărare și al 
competitivității industriei noastre; salută, 
prin urmare, propunerile Comisiei privind 
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domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

Or. es

Amendamentul 154
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; amintește 
declarația Consiliului din decembrie 2008 
privind consolidarea capacităților și 
angajamentul statelor membre de a 
realiza obiectivul colectiv de a aloca 2% 
din cheltuielile pentru apărare pentru 
finanțarea cercetării; solicită VP/ÎR și 
șefului AEA să prezinte date cu privire la
situația actuală în această privință; salută, 
prin urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual; 
subliniază importanța implementării unui 
proiect pilot privind cercetarea PSAC 
efectuată în comun de Comisia 
Europeană și AEA, proiect propus de 
Parlamentul European în Bugetul pentru 
2015, în atenția agenției responsabile cu 
implementarea obiectivelor Uniunii și cu 
executarea bugetului Uniunii; regretă, în 
acest context, lipsa unei evaluări din 
partea Comisiei către Parlament cu 
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privire la potențialul articolului 185 din 
TFUE, solicitată în Rezoluția sa din 
21 noiembrie 2013 referitoare la baza 
industrială și tehnologică de apărare 
europeană (2013/2125(INI));

Or. en

Amendamentul 155
Christian Ehler

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
în acest context, evidențiază faptul că 
programul de cercetare în domeniul 
securității al Orizont 2020 oferă 
posibilități considerabile de dezvoltare a 
capacităților în această privință și 
îndeamnă Comisia și statele membre să 
sprijine misiunea de cercetare în favoarea 
politicilor externe ale Uniunii, inclusiv 
dezvoltarea tehnologică în domeniul 
tehnologiilor cu dublă utilizare, pentru a 
spori interoperabilitatea între protecția 
civilă și forțele militare, astfel cum se 
precizează în programul specific de 
instituire a Orizont 2020, și invită Comisia 
și statele membre să includă activitățile de 
cercetare respective în programele de 
lucru anuale; salută, de asemenea, 
lansarea de acțiuni pregătitoare (AP) și 
speră că AP în domeniul PSAC va putea 
duce la finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

Or. en
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Amendamentul 156
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul 
apărării; salută, de asemenea, lansarea de 
acțiuni pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul 
securității; salută, de asemenea, lansarea 
de acțiuni pregătitoare (AP) și speră că AP 
în domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

Or. pl

Amendamentul 157
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că niciun guvern nu poate 
iniția singur programe de cercetare și 
tehnologie de mare anvergură; salută, prin 
urmare, propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
salută, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

38. consideră că statele membre au dreptul 
să inițieze singure programe de cercetare 
și tehnologie de mare anvergură atunci 
când o fac în interes național propriu; ia 
act de propunerile Comisiei privind 
dezvoltarea de sinergii între cercetarea din 
domeniul civil și cea din domeniul apărării; 
remarcă, de asemenea, lansarea de acțiuni 
pregătitoare (AP) și speră că AP în 
domeniul PSAC va putea duce la 
finanțarea unei teme de cercetare în 
următorul cadru financiar multianual;

Or. en



PE546.824v01-00 90/91 AM\1047490RO.doc

RO

Amendamentul 158
Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. solicită, totuși, cea mai mare vigilență 
în ceea ce privește aspectele legate de 
guvernare, de drepturile de proprietate 
intelectuală, de cofinanțare și de regulile de 
participare la această AP apărare; solicită 
statelor membre să se implice pe deplin în 
procesul decizional pentru a se evita 
abuzurile birocratice și a se garanta că 
programele corespund nevoilor strategice 
ale PSAC și ale statelor membre;

39. solicită, totuși, cea mai mare vigilență 
în ceea ce privește aspectele legate de 
guvernare, de drepturile de proprietate 
intelectuală, de cofinanțare și de regulile de 
participare la această AP pentru apărare; 
solicită statelor membre să se implice pe 
deplin în procesul decizional pentru a se 
evita abuzurile birocratice și a se garanta că 
programele corespund nevoilor strategice 
ale statelor membre și ale aliaților pentru 
apărare;

Or. en

Amendamentul 159
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 39 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. reamintește caracterul extrem de 
sensibil și de strategic, atât pentru 
competitivitatea sectoarelor industriale, 
cât și pentru autonomia strategică a UE, 
al cercetării în domeniul apărării și 
solicită implementarea unei politici de 
proprietate intelectuală adecvate, corelate 
cu securitatea și apărarea, pentru 
protejarea rezultatelor cercetării; așteaptă 
propunerile Comisiei, dar și ale industriei 
apărării pe acest subiect;

Or. fr



AM\1047490RO.doc 91/91 PE546.824v01-00

RO

Amendamentul 160
Michael Gahler

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. ia act de propunerile Comisiei vizând 
promovarea instituirii de norme și 
proceduri de certificare comune pentru 
echipamentele de apărare; în acest sens, 
așteaptă foaia de parcurs din partea AEA și 
a Comisiei pentru elaborarea de norme 
industriale în domeniul apărării, precum și 
opțiunile din partea AEA și AESA în ceea 
ce privește îmbunătățirea recunoașterii 
reciproce a certificării militare în Uniunea 
Europeană;

40. ia act de propunerile Comisiei vizând 
promovarea instituirii de norme și 
proceduri de certificare comune pentru 
echipamentele de apărare; în acest sens, 
așteaptă foaia de parcurs din partea AEA și 
a Comisiei pentru elaborarea de norme 
industriale în domeniul apărării, precum și 
opțiunile din partea AEA și AESA în ceea 
ce privește îmbunătățirea recunoașterii 
reciproce a certificării militare în Uniunea 
Europeană; regretă reticența organizațiilor 
de standardizare europene în a elibera 
mărci de standardizare pentru produse 
din domeniul apărării;

Or. en


