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Amendamentul 1
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Rubrica 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

referitor la situația militară strategică din 
bazinul Mării Negre în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia

referitor la situația militară strategică din 
bazinul Mării Negre în urma reunificării
Crimeii cu Rusia

Or. fr

Amendamentul 2
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta Națiunilor Unite

Or. fr

Amendamentul 3
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția fără caracter 
obligatoriu 68/262 a Adunării Generale a 
ONU din 27 martie 2014 privind 
integritatea teritorială a Ucrainei,

Or. el
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Amendamentul 4
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Federația Rusă,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Federația Rusă și, în special, 
Rezoluția sa din 13 martie 2014 
referitoare la invadarea Ucrainei de către 
Rusia1a, Rezoluția din 17 aprilie 2014 
referitoare la presiunea exercitată de 
Rusia asupra țărilor din Parteneriatul 
estic și, în special, destabilizarea estului 
Ucrainei1b, și Rezoluția din 
18 septembrie 2014 referitoare la situația 
din Ucraina și situația actuală în relațiile 
UE-Rusia1c,

__________________
1a Texte adoptate, P7_TA(2014)0248.
1b Texte adoptate, P7_TA(2014)0457.
1c Texte adoptate, P7_TA(2014)0025.

Or. en

Amendamentul 5
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația de la 
summitul NATO desfășurat în Țara 
Galilor la 5 septembrie 2014,

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 6
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Memorandumul de la 
Budapesta privind asigurarea securității 
din 5 decembrie 1994,

Or. es

Amendamentul 7
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 2 alineatul (4) 
din Carta Națiunilor Unite și, în special, 
Rezoluția 2625 din 24 octombrie 1970 
privind relațiile prietenești și cooperarea 
între state,

Or. pl

Amendamentul 8
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Actul final al 
Conferinței de la Helsinki din 
1 august 1975, la care Rusia este stat 
participant și care stabilește 
recunoașterea frontierelor în Europa și, 
în special, articolul 2 referitor la 
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abținerea de la a recurge la amenințarea 
cu forța sau la folosirea forței,

Or. pl

Amendamentul 9
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul INF din 
8 decembrie 1987, care prevede obligația 
de a nu poseda, produce sau testa rachete 
balistice și de croazieră cu rază scurtă și 
intermediară de acțiune (între 500 km și 
5 500 km),

Or. pl

Amendamentul 10
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Memorandumul de la 
Budapesta din 5 decembrie 1994 referitor 
la eliminarea armelor nucleare din 
Ucraina în schimbul asigurării 
inviolabilității frontierelor sale,

Or. pl

Amendamentul 11
Marek Jurek
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Propunere de rezoluție
Referirea 12 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul de prietenie 
Rusia-Ucraina din 31 mai 1997 privind 
respectarea frontierelor,

Or. pl

Amendamentul 12
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 f (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acordul de la Minsk din 
5 septembrie 2014 privind, printre altele, 
încetarea imediată a focului, eliberarea 
ostaticilor și a persoanelor reținute ilegal,

Or. pl

Amendamentul 13
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Referirea 12 g (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere acordul Minsk II din 
15 februarie 2015 privind, printre altele, 
încetarea imediată și totală a focului și 
retragerea trupelor ambelor părți într-o 
zonă de securitate,

Or. pl
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Amendamentul 14
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât toate 
conflictele înghețate existente din 
Republica Moldova (Transnistria), Georgia 
(Oseția de Sud și Abhazia) și între Armenia 
și Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) sunt 
situate în bazinul Mării Negre;

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât toate 
conflictele mai vechi din Republica 
Moldova (Transnistria), Georgia (Oseția de 
Sud și Abhazia) și între Armenia și 
Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) afectează 
situația geopolitică și geostrategică din
bazinul Mării Negre;

Or. el

Amendamentul 15
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât toate 
conflictele înghețate existente din 
Republica Moldova (Transnistria), Georgia 
(Oseția de Sud și Abhazia) și între Armenia 
și Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) sunt 
situate în bazinul Mării Negre;

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât două 
state membre, Bulgaria și România, au 
ieșire la Marea Neagră și au o importanță 
strategică pentru UE; întrucât toate 
conflictele înghețate existente din Ucraina 
de Est, Republica Moldova (Transnistria), 
Georgia (Oseția de Sud și Abhazia) și între 
Armenia și Azerbaidjan (Nagorno-
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Karabah) sunt situate în bazinul Mării 
Negre;

Or. bg

Amendamentul 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât toate 
conflictele înghețate existente din 
Republica Moldova (Transnistria), Georgia 
(Oseția de Sud și Abhazia) și între Armenia 
și Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) sunt 
situate în bazinul Mării Negre;

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră atât pentru
UE și statele sale membre, cât și pentru 
Rusia, în special în ceea ce privește 
asigurarea securității și apărării lor, precum 
și pentru Politica de vecinătate a UE și 
Parteneriatul Estic; întrucât toate 
conflictele înghețate existente din 
Republica Moldova (Transnistria), Georgia 
(Oseția de Sud și Abhazia) și între Armenia 
și Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) sunt 
situate în bazinul Mării Negre;

Or. fr

Amendamentul 17
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât toate 

A. întrucât bazinul Mării Negre este una 
dintre regiunile cele mai strategice ale 
lumii, de o importanță majoră pentru UE și 
statele sale membre, în special în ceea ce 
privește asigurarea securității și apărării 
lor, precum și pentru Politica de vecinătate 
a UE și Parteneriatul Estic; întrucât 
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conflictele înghețate existente din 
Republica Moldova (Transnistria), Georgia 
(Oseția de Sud și Abhazia) și între Armenia 
și Azerbaidjan (Nagorno-Karabah) sunt 
situate în bazinul Mării Negre;

importanța cooperării consolidate dintre 
Uniunea Europeană și țările din regiune 
a fost recunoscută de Sinergia Mării 
Negre, politica regională a UE lansată în 
2008; întrucât toate conflictele înghețate 
existente din Republica Moldova 
(Transnistria), Georgia (Oseția de Sud și 
Abhazia) și între Armenia și Azerbaidjan 
(Nagorno-Karabah) sunt situate în bazinul 
Mării Negre;

Or. en

Amendamentul 18
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât bazinul Mării Negre este o 
frontieră importantă a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 19
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât anexarea Crimeii și utilizarea 
forței de către Federația Rusă încalcă 
Memorandumul de la Budapesta din 
1994, dar și alte norme europene și 
internaționale, printre care se numără 
Carta ONU, Carta de la Paris și Actul 
Final de la Helsinki al OSCE;
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Or. en

Amendamentul 20
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât Rusia este unul dintre cei 
mai mari parteneri comerciali ai Uniunii 
Europene, ceea ce a condus la o puternică 
interdependență a celor două economii;

Or. es

Amendamentul 21
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât ca 
urmare a acestei situații au fost impuse 
restricții comerciale între UE și Crimeea;

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât prin 
acțiunile sale Rusia a urmărit să 
destabilizeze situația din estul Ucrainei; 
întrucât ca urmare a acestei situații au fost 
impuse restricții comerciale între UE și 
Crimeea;

Or. en

Amendamentul 22
Eleftherios Synadinos



PE552.050v01-00 12/129 AM\1055090RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât ca 
urmare a acestei situații au fost impuse 
restricții comerciale între UE și Crimeea;

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat anexarea de către Federația 
Rusă a Crimeii și a Sevastopolului și a 
declarat că nu intenționează să recunoască
această anexare; întrucât ca urmare a 
acestei situații au fost impuse restricții 
comerciale între UE și Crimeea;

Or. el

Amendamentul 23
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât ca 
urmare a acestei situații au fost impuse 
restricții comerciale între UE și Crimeea;

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate încorporarea în
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului, în timp ce poporul din 
Crimeea, prin deciziile instituțiilor 
republicii independente, alese democratic 
și în conformitate cu legislația 
ucraineană, confirmate prin 
referendumul din 16 martie 2014, în 
conformitate cu Carta Națiunilor Unite, 
și-a exercitat dreptul la autodeterminare; 
întrucât ca urmare a acestei situații au fost 
impuse restricții comerciale între UE și 
Crimeea;

Or. fr

Amendamentul 24
Ioan Mircea Pașcu
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât ca 
urmare a acestei situații au fost impuse 
restricții comerciale între UE și Crimeea;

B. întrucât Consiliul European a 
condamnat cu fermitate anexarea de către 
Federația Rusă a Crimeii și a 
Sevastopolului, care a încălcat Carta 
ONU și Actul Final de la Helsinki al 
OSCE, precum și obligațiile Rusiei în 
temeiul Memorandumului de la 
Budapesta, și a declarat că nu va 
recunoaște această anexare; întrucât ca 
urmare a acestei situații au fost impuse 
restricții comerciale între UE și Crimeea;

Or. en

Amendamentul 25
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât guvernul ucrainean a 
recunoscut de facto această încorporare 
prin faptul că nu a întrerupt relațiile 
diplomatice cu Federația Rusă, și-a retras 
de bună voie forțele armate de pe acest 
teritoriu, a instituit o frontieră vamală și 
de migrație cu Crimeea și și-a menținut 
relațiile economice și financiare cu Rusia, 
inclusiv în sectorul apărării;

Or. fr

Amendamentul 26
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât NATO a condamnat 
escaladarea militară a Federației Ruse în 
Crimeea, anexarea ilegală și nelegitimă a 
Crimeii și destabilizarea continuă și 
deliberată a estului Ucrainei, cu încălcarea 
dreptului internațional;

C. întrucât NATO este cauza escaladării 
militare cu Federația Rusă în Crimeea 
prin operațiunile de destabilizare 
desfășurate de Statele Unite ale Americii, 
în special prin intermediul companiilor 
militare private, în estul Ucrainei, cu 
încălcarea dreptului internațional;

Or. fr

Amendamentul 27
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât NATO a condamnat escaladarea 
militară a Federației Ruse în Crimeea, 
anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeii și 
destabilizarea continuă și deliberată a 
estului Ucrainei, cu încălcarea dreptului 
internațional;

C. întrucât NATO a condamnat escaladarea 
militară a Federației Ruse în Crimeea, 
anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeii și 
destabilizarea continuă și deliberată a 
estului Ucrainei, cu încălcarea dreptului 
internațional; întrucât Alianța Nord-
Atlantică este cea care a purtat un război 
pentru adâncirea procesului secesionist 
din Kosovo;

Or. es

Amendamentul 28
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât NATO a condamnat
escaladarea militară a Federației Ruse în 
Crimeea, anexarea ilegală și nelegitimă a 

C. întrucât escaladarea militară a Federației 
Ruse în Crimeea, anexarea ilegală a 
Crimeii și destabilizarea estului Ucrainei 
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Crimeii și destabilizarea continuă și 
deliberată a estului Ucrainei, cu încălcarea 
dreptului internațional;

echivalează cu încălcarea gravă a dreptului 
internațional; întrucât s-a constatat că și 
trupele ucrainene au comis încălcări 
grave și, până în prezent, UE nu a reușit 
să adopte o poziție diplomatică categorică 
cu privire la modul de gestionare a crizei; 

Or. it

Amendamentul 29
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât NATO a condamnat escaladarea 
militară a Federației Ruse în Crimeea, 
anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeii și 
destabilizarea continuă și deliberată a 
estului Ucrainei, cu încălcarea dreptului 
internațional;

C. întrucât NATO a condamnat escaladarea 
militară a Federației Ruse în Crimeea, 
anexarea ilegală și nelegitimă a Crimeii și 
destabilizarea continuă și deliberată a 
estului Ucrainei;

Or. el

Amendamentul 30
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât Organizația Tratatului de 
Securitate Colectivă nu privește NATO ca 
inamic și a respins în mod repetat politica 
blocurilor promovate de această 
organizație; întrucât OTSC a invitat în 
mod repetat NATO să coopereze pentru a 
asigura stabilitatea și securitatea regiunii; 

Or. es
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Amendamentul 31
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia 
a alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE; 

Or. it

Amendamentul 32
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia 
a alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO, precum și ca 
urmare a invadării Ucrainei de către 
Rusia, prin prezența ilegală a trupelor 
militare ale acesteia în regiunea Donbas 
și masarea unui număr considerabil de 
trupe de-a lungul frontierei cu Ucraina;

Or. en



AM\1055090RO.doc 17/129 PE552.050v01-00

RO

Amendamentul 33
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care 
acum controlează în mod ilegal sute de 
kilometri de coastă în peninsula Crimeea și 
apele adiacente, în proximitatea 
frontierelor maritime ale UE și NATO; 
întrucât Rusia a alimentat acțiuni 
agresive pe teritoriul Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma 
manevrelor NATO „Sea Breeze” pe 
teritoriul Crimeii între 2004 și 2010, care 
au fost percepute de populația locală, 
instituțiile locale din Crimeea și de Rusia 
ca reale provocări; întrucât Rusia asigură 
acum securitatea a sute de kilometri de 
coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; 

Or. fr

Amendamentul 34
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia 
a alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma 
încorporării Crimeii în Rusia, care acum 
controlează sute de kilometri de coastă în 
peninsula Crimeea și apele adiacente, în 
proximitatea frontierelor maritime ale UE 
și NATO; 

Or. es

Amendamentul 35
Fernando Maura Barandiarán
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia 
a alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; 

Or. es

Amendamentul 36
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia a 
alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
ilegale a Crimeii de către Rusia și a 
ocupării Abhaziei și a regiunii 
Țhinvali/Oseției de Sud din Georgia, care 
acum controlează în mod ilegal sute de 
kilometri de coastă în peninsula Crimeea și 
apele adiacente, în proximitatea 
frontierelor maritime ale UE și NATO; 
întrucât Rusia a alimentat acțiuni agresive 
pe teritoriul Ucrainei;

Or. en

Amendamentul 37
Eleftherios Synadinos
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării
ilegale a Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează în mod ilegal sute de kilometri 
de coastă în peninsula Crimeea și apele 
adiacente, în proximitatea frontierelor 
maritime ale UE și NATO; întrucât Rusia 
a alimentat acțiuni agresive pe teritoriul 
Ucrainei;

D. întrucât echilibrul militar din bazinul 
Mării Negre s-a schimbat în urma anexării 
Crimeii de către Rusia, care acum 
controlează sute de kilometri de coastă în 
peninsula Crimeea și apele adiacente ale 
statelor membre ale UE;

Or. el

Amendamentul 38
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât politica guvernului 
ucrainean reprezintă o amenințare la 
stabilitatea bazinului Mării Negre;

Or. es

Amendamentul 39
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
forțele terestre și aeriene ruse în Crimeea 
au fost prezente în regiune și au vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului –
principala bază a flotei ruse în Marea 
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Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre 
după anexare, Rusia a trecut la crearea 
unei forțe întrunite ofensivă de luptă 
compusă din forțe navale, terestre și 
aeriene;

Neagră –, și a două baze navale adiacente; 

Or. es

Amendamentul 40
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei forțe 
întrunite ofensivă de luptă compusă din 
forțe navale, terestre și aeriene;

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului –
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră –, și a două baze navale adiacente; 
întrucât anexarea Crimeii a slăbit 
puternic forțele armate ale Ucrainei, 
afectând în special forțele navale care au 
fost preluate de trupele rusești; întrucât, 
prin creșterea capacității militare în 
Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei forțe 
întrunite ofensive de luptă compusă din 
forțe navale, terestre și aeriene;

Or. en

Amendamentul 41
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul E



AM\1055090RO.doc 21/129 PE552.050v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei 
forțe întrunite ofensivă de luptă compusă 
din forțe navale, terestre și aeriene;

E. întrucât înainte de reunificarea Crimeii 
cu Rusia, prezența forțelor terestre și 
aeriene ruse în Crimeea a fost 
considerabilă (numărând 25 000 de trupe)
și a vizat, în principal, apărarea 
Sevastopolului – principala bază a flotei 
ruse în Marea Neagră –, și a două baze 
navale adiacente; întrucât, prin creșterea 
capacității militare în Crimeea și în bazinul 
Mării Negre, Rusia a trecut la crearea unei 
forțe întrunite defensive de luptă compusă 
din forțe navale, terestre și aeriene;

Or. fr

Amendamentul 42
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre 
după anexare, Rusia a trecut la crearea 
unei forțe întrunite ofensivă de luptă 
compusă din forțe navale, terestre și 
aeriene;

E. întrucât înainte de încorporare, prezența 
forțelor terestre și aeriene ruse în Crimeea 
a fost minimă și a vizat, în principal, 
apărarea Sevastopolului – principala bază a 
flotei ruse în Marea Neagră –, și a două 
baze navale adiacente; 

Or. es

Amendamentul 43
Fernando Maura Barandiarán
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei 
forțe întrunite ofensivă de luptă compusă 
din forțe navale, terestre și aeriene;

E. întrucât de la anexarea ilegală a Crimeii 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
bazinul Mării Negre a crescut 
semnificativ;

Or. es

Amendamentul 44
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei forțe 
întrunite ofensivă de luptă compusă din 
forțe navale, terestre și aeriene;

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului –
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră –, și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea, Abhazia și regiunea 
Țhinvali/Oseția de Sud și în bazinul Mării 
Negre după anexare, Rusia a trecut la 
crearea unei forțe întrunite ofensive de 
luptă compusă din forțe navale, terestre și 
aeriene;

Or. en
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Amendamentul 45
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât înainte de anexarea ilegală, 
prezența forțelor terestre și aeriene ruse în 
Crimeea a fost minimă și a vizat, în 
principal, apărarea Sevastopolului -
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră - și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei forțe 
întrunite ofensivă de luptă compusă din 
forțe navale, terestre și aeriene;

E. întrucât înainte de anexare, prezența 
forțelor terestre și aeriene ruse în Crimeea 
s-a limitat la un număr necesar și a vizat, 
în principal, apărarea Sevastopolului –
principala bază a flotei ruse în Marea 
Neagră –, și a două baze navale adiacente; 
întrucât, prin creșterea capacității militare 
în Crimeea și în bazinul Mării Negre după 
anexare, Rusia a trecut la crearea unei forțe 
militare importante compusă din forțe 
navale, terestre și aeriene;

Or. el

Amendamentul 46
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei;

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020, în timp ce 
modernizarea flotei ruse se află în 
continuare sub nivelul flotei americane la 
nivel mondial; întrucât în decembrie 2014 
guvernul rus a aprobat o nouă doctrină 
militară care consideră NATO drept 
principala amenințare la adresa securității 
Rusiei;

Or. es
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Amendamentul 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei;

F. întrucât Rusia a planificat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
reunificare; întrucât planul de modernizare 
a flotei Mării Negre este una din părțile 
cele mai ambițioase ale programului de stat 
de înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei; întrucât acest 
document a fost semnat ca urmare a 
deciziilor adoptate la summiturile NATO 
din Chicago și Newport, unde s-a hotărât, 
în special, crearea unui scut antirachetă 
care să acopere întreaga parte europeană 
a Rusiei și ca urmare a rezoluțiilor S 2277 
și H.S 758, adoptate în iulie 
și decembrie 2014 de Congresul Statelor 
Unite, care descriu Rusia ca un „stat 
agresor” care a invadat Ucraina și prin 
care se solicită pregătirea pentru război 
împotriva Rusiei, propunându-se 
militarizarea Europei de Est și a statelor 
balcanice;

Or. fr

Amendamentul 48
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei;

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei; întrucât această 
doctrină permite utilizarea armelor 
nucleare împotriva unui stat care nu 
deține astfel de arme;

Or. pl

Amendamentul 49
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei;

F. întrucât Rusia a accelerat extinderea și 
modernizarea flotei Mării Negre după 
anexare; întrucât planul de modernizare a 
flotei Mării Negre este una din părțile cele 
mai ambițioase ale programului de stat de 
înzestrare cu armament al Rusiei, pentru 
perioada 2011-2020; întrucât 
în decembrie 2014 guvernul rus a aprobat o 
nouă doctrină militară care consideră 
NATO drept principala amenințare la 
adresa securității Rusiei; întrucât în 2007 
Rusia a declarat că își „suspendă” 
participarea de la Tratatul privind forțele 
armate convenționale în Europa (FCE) și 
s-a retras complet din CFE la 
11 martie 2015;

Or. en
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Amendamentul 50
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât începând cu 
11 martie Federația Rusă și-a încetat 
participarea la grupul consultativ comun 
din cadrul Tratatului privind forțele 
armate convenționale în Europa și, ca 
urmare, s-a retras din acest tratat a cărui 
punere în aplicare fusese deja suspendată 
din 2007;

Or. en

Amendamentul 51
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât consecințele mondiale ale 
agresiunii Rusiei în estul Ucrainei sunt 
dovedite de manevrele nucleare efectuate 
de Rusia în timpul negocierilor care au 
precedat acordul de încetare a focului 
Minsk II; întrucât la [18 februarie] 
președintele Ucrainei a afirmat nevoia de 
a apela la forțe de menținere a păcii 
internaționale în regiunea de est a țării;

Or. pl

Amendamentul 52
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât NATO a activat un „plan de 
acțiune imediată” care reprezintă o 
amenințare la vecinii estici, creând o 
situație de vulnerabilitate pentru membrii 
europeni;

Or. es

Amendamentul 53
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO și cât și UE, 
respectiv autoproclamatul Daesh (Statul 
islamic);

G. întrucât Turcia este o țară candidată la 
aderarea la UE, membru NATO, putere 
navală, un actor regional activ în politica 
externă și un partener-cheie pentru UE, nu 
în ultimul rând în chestiunile legate de 
energie și securitatea frontierelor; întrucât 
locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO, cât și UE, respectiv 
autoproclamatul Daesh (Statul islamic);

Or. en

Amendamentul 54
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Considerentul G
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie
pentru UE, nu în ultimul rând în 
chestiunile legate de energie și securitatea 
frontierelor; întrucât locația strategică a 
Turciei este, de asemenea, deosebit de 
relevantă pentru cealaltă amenințare 
majoră cu care se confruntă atât NATO și
cât și UE, respectiv autoproclamatul Daesh 
(Statul islamic);

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă, o țară candidată la 
aderarea la UE și un partener-cheie în 
chestiunile legate de energie și securitatea 
frontierelor; întrucât Turcia joacă un rol 
unic în regiunea Mării Negre în temeiul 
mandatului Convenției de la Montreux 
din 1936; întrucât locația strategică a 
Turciei este, de asemenea, deosebit de 
relevantă pentru cealaltă amenințare 
majoră cu care se confruntă atât NATO, cât 
și UE, respectiv autoproclamatul Daesh 
(Statul islamic);

Or. en

Amendamentul 55
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO și cât și UE, 
respectiv autoproclamatul Daesh (Statul 
islamic);

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener-cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât Turcia a ocupat ilegal nordul 
Ciprului din 1974; întrucât situația
strategică a Turciei determină statele
NATO și ale UE să ignore această 
încălcare gravă a ordinii internaționale 
care afectează un stat membru al Uniunii 
Europene;

Or. fr
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Amendamentul 56
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO și cât și UE, 
respectiv autoproclamatul Daesh (Statul 
islamic);

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener-cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO, cât și UE, respectiv 
autoproclamatul Daesh (Statul islamic); 
întrucât Turcia poate juca un rol 
important în contracararea amenințărilor 
de la Marea Neagră și ale Daesh;

Or. en

Amendamentul 57
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO și cât și UE, 
respectiv autoproclamatul Daesh (Statul 
islamic);

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener-cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO, cât și UE, respectiv 
autoproclamatul Daesh (Statul islamic); 
întrucât Turcia nu și-a exprimat clar 
poziția cu privire la anexarea Crimeii de 
către Rusia sau la consecințele acesteia, 
chiar dacă o consideră ilegală;
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Or. es

Amendamentul 58
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie
pentru UE, nu în ultimul rând în 
chestiunile legate de energie și securitatea 
frontierelor; întrucât locația strategică a 
Turciei este, de asemenea, deosebit de 
relevantă pentru cealaltă amenințare 
majoră cu care se confruntă atât NATO și 
cât și UE, respectiv autoproclamatul 
Daesh (Statul islamic);

G. întrucât Turcia, deși este membru 
NATO, putere navală și un actor regional 
activ în politica externă, nu aderă nici la 
orientările politicii externe și de securitate 
comune (PESC) a UE, manifestând 
toleranță față de acțiunile ilegale și 
teroriste ale Statului Islamic, nici la 
rezoluțiile Adunării Generale a ONU, 
ocupând ilegal partea de nord a 
Republicii Cipru, care este stat membru al 
UE;

Or. el

Amendamentul 59
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și un partener cheie pentru 
UE, nu în ultimul rând în chestiunile legate 
de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât locația strategică a Turciei este, de 
asemenea, deosebit de relevantă pentru 
cealaltă amenințare majoră cu care se 
confruntă atât NATO și cât și UE, 
respectiv autoproclamatul Daesh (Statul 
islamic);

G. întrucât Turcia este membru NATO, 
putere navală, un actor regional activ în 
politica externă și, în prezent, un partener
pentru UE, nu în ultimul rând în chestiunile 
legate de energie și securitatea frontierelor; 
întrucât Turcia nu respectă politica 
externă comună privind Rusia și nu s-a 
alăturat sancțiunilor impuse de Uniune, 
spre deosebire de alte state care au statut 
de membri asociați; întrucât locația 
strategică a Turciei este, de asemenea, 
deosebit de relevantă pentru cealaltă 
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amenințare majoră cu care se confruntă atât 
NATO, cât și UE, respectiv 
autoproclamatul Daesh (Statul islamic); 
întrucât Turcia ar putea juca un rol 
esențial în lupta împotriva Statului 
Islamic, care nu se limitează doar la 
preluarea refugiaților;

Or. bg

Amendamentul 60
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și și-au reafirmat 
sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Georgiei;

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și „tratatul” 
semnat în martie cu Oseția de Sud și și-au 
reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Georgiei;

Or. en

Amendamentul 61
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și 
autoritățile separatiste din Abhazia și și-au 
reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și 
integritatea teritorială a Georgiei;

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și Republica
Abhazia și și-au reafirmat sprijinul pentru 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
Georgiei;

Or. fr
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Amendamentul 62
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și și-au reafirmat 
sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Georgiei;

H. întrucât este posibil ca reacția UE la 
agresiunea Rusiei și încălcarea de către 
aceasta a integrității teritoriale a Georgiei 
în anul 2008 să fi încurajat Rusia să 
întreprindă acțiuni similare în Ucraina,
întrucât UE, NATO și SUA au condamnat 
„tratatele” semnate în noiembrie 2014 
între Rusia și autoritățile separatiste din 
Abhazia și în martie 2015 cu Oseția de 
Sud, și și-au reafirmat sprijinul pentru 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
Georgiei;

Or. en

Amendamentul 63
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și și-au reafirmat 
sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Georgiei;

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și „tratatul de 
alianță și integrare” semnat 
în martie 2015 între Rusia și Oseția de 
Sud și și-au reafirmat sprijinul pentru 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
Georgiei;

Or. en
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Amendamentul 64
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 între Rusia și autoritățile 
separatiste din Abhazia și și-au reafirmat 
sprijinul pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Georgiei;

H. întrucât UE, NATO și SUA au 
condamnat „tratatul” semnat 
în noiembrie 2014 și în martie 2015 între 
Rusia și autoritățile separatiste din Abhazia 
și Oseția de Sud, încălcând principiile 
fundamentale ale dreptului internațional 
și angajamentele internaționale ale 
Rusiei, inclusiv cele asumate în cadrul 
acordului de încetare a focului din 
12 august 2008, și și-au reafirmat sprijinul 
pentru suveranitatea și integritatea 
teritorială a Georgiei;

Or. en

Amendamentul 65
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât în anul 2007 Rusia și-a 
suspendat participarea la Tratatul privind 
controlul armelor convenționale în 
Europa și la 10 martie 2015 a anunțat și 
renunțarea la angajamentele din cadrul 
grupului consultativ al tratatului, 
retrăgându-se astfel complet din CFE;

Or. en

Amendamentul 66
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât Rusia și Turcia au ajuns la 
un acord privind ruta unui nou gazoduct 
care va transporta gazul rusesc în Europa 
prin Rusia, Turcia și Grecia, un stat 
membru al Uniunii Europene;

Or. es

Amendamentul 67
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât NATO, Statele Unite și 
majoritatea statelor membre ale UE au 
încurajat și sprijinit procesul violent de 
secesiune din Kosovo;

Or. es

Amendamentul 68
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri 
ale drepturilor omului, ce afectează mai 
ales tătarii din Crimeea;

eliminat

Or. el
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Amendamentul 69
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează mai ales 
tătarii din Crimeea;

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse și anexarea ilegală, Crimeea a fost 
scena unor abuzuri ale drepturilor omului, 
ce afectează mai ales tătarii indigeni din 
Crimeea, persoanele cu pașaport 
ucrainean și activiștii din societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 70
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează mai ales 
tătarii din Crimeea;

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează mai ales 
tătarii din Crimeea, activiștii pro-Ucraina 
și persoanele care au dorit să își păstreze 
cetățenia ucraineană;

Or. en

Amendamentul 71
Jean-Luc Schaffhauser, Aymeric Chauprade, Nicolas Bay, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 

I. întrucât sub suveranitatea Ucrainei, 
Crimeea a fost timp de 23 de ani scena 
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drepturilor omului, ce afectează mai ales
tătarii din Crimeea;

unor abuzuri ale drepturilor omului, în 
special în ceea ce privește drepturile 
lingvistice, ale căror victime au fost atât
tătarii, cât și cele 101 grupuri etnice care 
alcătuiesc populația Crimeii;

Or. fr

Amendamentul 72
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează mai ales 
tătarii din Crimeea;

I. întrucât după ocuparea de către forțele 
ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează grupurile 
minorităților și opozanții ocupației 
rusești; întrucât de frica unei repetări a 
istoriei, mii de familii de tătari din 
Crimeea au părăsit deja peninsula, 
căutând refugiu în vestul Ucrainei, 
Turcia sau în alte părți; întrucât cele care 
au rămas sunt supuse unei presiuni tot 
mai mari, fiind raportate aproape zilnic 
cazuri de hărțuire fizică, dispariții forțate, 
razii în locuințe, însemnare a ușilor, 
expropriere a pământurilor, vandalizare a 
proprietăților și acuzații de implicare în 
activități teroriste;

Or. en

Amendamentul 73
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât după ocuparea de către forțele I. întrucât după ocuparea de către forțele 
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ruse, Crimeea a fost scena unor abuzuri ale 
drepturilor omului, ce afectează mai ales 
tătarii din Crimeea;

ruse, Abhazia, regiunea Țhinvali/Oseția 
de Sud și, mai recent, Crimeea au fost 
scena unor abuzuri ale drepturilor omului, 
ce afectează mai ales tătarii din Crimeea;

Or. en

Amendamentul 74
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

1. sprijină categoric dreptul la determinare 
liberă a populației din Crimeea; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; nu 
acceptă concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște faptul 
că Crimeea și Sevastopol aparțin 
Federației Ruse;

Or. fr

Amendamentul 75
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină 
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
referendumului ilegal și ilegitim din 
Crimeea, a rezultatului acestuia și a
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența, integritatea teritorială și 
suveranitatea Ucrainei și neîncălcarea
frontierelor sale; sprijină pe deplin 
concluziile Consiliului European, conform 
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cărora UE nu va recunoaște anexarea 
ilegală a Crimeii și a Sevastopolului; 
subliniază nevoia ca UE și statele sale 
membre să vorbească cu o singură voce 
unită în chestiunea relațiilor UE cu 
Rusia;

Or. en

Amendamentul 76
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină pe 
deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină pe 
deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului; subliniază că anexarea 
încalcă și Tratatul de prietenie, cooperare 
și parteneriat dintre Ucraina și Federația 
Rusă din anul 1997;

Or. en

Amendamentul 77
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia cu 
încălcarea Protocolului de la Budapesta 
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independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină 
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

din anul 1999; își reiterează angajamentul 
față de independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a Ucrainei, în 
conformitate cu Carta Națiunilor Unite; 
sprijină pe deplin concluziile Consiliului 
European, conform cărora UE nu va 
recunoaște anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului și reamintește că 
dobândirea de teritorii prin forță este 
ilegală în temeiul dreptului internațional;

Or. en

Amendamentul 78
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină 
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

1. ia act de încorporarea Crimeii și a 
Sevastopolului în Federația Rusă, decisă 
prin referendumul din 16 martie 2014; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; ia act de
concluziile Consiliului European, conform 
cărora UE nu va recunoaște anexarea 
ilegală a Crimeii și a Sevastopolului;

Or. es

Amendamentul 79
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 

1. nu recunoaște anexarea Crimeii de 
către Rusia; își reiterează angajamentul față 
de independența și suveranitatea Ucrainei 
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independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină pe 
deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

și inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină 
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea Crimeii și a Sevastopolului;

Or. el

Amendamentul 80
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină 
pe deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 
anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

1. ia act de concluziile Consiliului 
European, conform cărora UE nu va 
recunoaște anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului; consideră, însă, că este 
puțin probabil ca în regiune să se revină 
la starea anterioară, motiv pentru care 
diplomația ar trebui să își urmeze cursul 
fără condiții prealabile, în ciuda situației 
dificile;

Or. it

Amendamentul 81
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. sprijină categoric nerecunoașterea 
anexării Crimeii de către Rusia; își 
reiterează angajamentul față de 
independența și suveranitatea Ucrainei și 
inviolabilitatea frontierelor sale; sprijină pe 
deplin concluziile Consiliului European, 
conform cărora UE nu va recunoaște 

1. sprijină nerecunoașterea anexării Crimeii 
de către Rusia; își reiterează angajamentul 
față de independența și suveranitatea 
Ucrainei și inviolabilitatea frontierelor 
sale; sprijină pe deplin concluziile 
Consiliului European, conform cărora UE 
nu va recunoaște anexarea ilegală a Crimeii 
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anexarea ilegală a Crimeii și a 
Sevastopolului;

și a Sevastopolului, atât timp cât nu se va 
decide altfel la nivelul ONU;

Or. el

Amendamentul 82
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că anexarea forțată a 
Crimeii de către Rusia reprezintă o etapă 
în distrugerea normelor de după Războiul 
Rece bazate pe arhitectura de securitate 
europeană;

Or. en

Amendamentul 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO, de această 

2. remarcă faptul că noul statut al Crimeii
a determinat în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă o 
echilibrare între puterea rusească, cea 
turcă și prezența Statelor Unite ale 
Americii; atrage atenția că, prin 
controlarea întregii peninsule, Rusia a 
dobândit o foarte importantă platformă de 
lansare atât către vest (Transnistria și gurile 
Dunării), către Balcani, cât și către sud 
(regiunea estică a Mediteranei), unde Rusia 
a avut un grup operativ naval permanent 
începând cu anul 1783, și crearea flotei 
rusești din Marea Neagră; observă faptul 
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dată pe mare; că Crimeea oferă Rusiei un „Kaliningrad 
de sud”, un alt avanpost în vecinătatea 
imediată a NATO, de această dată pe mare;
observă că această nouă situație este 
rezultatul politicii ofensive a NATO în 
regiune, începută prin bombardarea 
ilegală a Republicii Federale Iugoslavia 
în 1999;

Or. fr

Amendamentul 84
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO, de această 
dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO;

Or. en

Amendamentul 85
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona 
adiacentă; atrage atenția că, prin ocuparea 
întregii peninsule, Rusia a dobândit o 
foarte importantă platformă de lansare atât 
către vest (Transnistria și gurile Dunării), 
către Balcani, cât și către sud (regiunea 
estică a Mediteranei), unde Rusia și-a 
stabilit un grup operativ naval permanent, 
precum și că anexarea ilegală a Crimeii
oferă Rusiei un „Kaliningrad de sud”, un 
alt avanpost în vecinătatea imediată a 
NATO, de această dată pe mare;

2. remarcă faptul că prin ocuparea întregii 
peninsule, poziția Rusiei în regiune nu s-a 
schimbat semnificativ în raport cu situația 
anterioară și consideră că ar fi alarmant 
să se afirme că astfel Rusia a dobândit o 
foarte importantă platformă de lansare atât 
către vest (Transnistria și gurile Dunării), 
către Balcani, cât și către sud (regiunea 
estică a Mediteranei), unde Rusia și-a 
stabilit un grup operativ naval permanent;
observă că, date fiind vremurile în care 
trăim și armele strategice nucleare și 
convenționale, anexarea Crimeii nu a 
reprezentat o schimbare dramatică în 
peisajul strategic din bazinul Mării Negre 
și din zona adiacentă;

Or. es

Amendamentul 86
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO, de această 
dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
ilegală a Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă;
consideră că acțiunile agresive ale Rusiei 
reprezintă revenirea acesteia la o 
abordare ostilă de tip bloc; atrage atenția 
că, prin ocuparea întregii peninsule, Rusia 
a dobândit o foarte importantă platformă de 
lansare atât către vest (Transnistria și gurile 
Dunării), către Balcani, cât și către sud 
(regiunea estică a Mediteranei), unde Rusia 
și-a stabilit un grup operativ naval 
permanent, precum și că anexarea ilegală a 
Crimeii oferă Rusiei un „Kaliningrad de 
sud”, un alt avanpost în vecinătatea 
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imediată a NATO, de această dată pe mare;

Or. en

Amendamentul 87
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost 
în vecinătatea imediată a NATO, de 
această dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că schimbarea 
violentă a puterii în Ucraina și 
încorporarea Crimeii în Rusia au
determinat o schimbare semnificativă în 
peisajul strategic din bazinul Mării Negre 
și din zona adiacentă; reamintește că 
NATO a înaintat treptat către frontierele 
Federației Ruse, fapt care a stat la baza 
politicii de extindere a organizației 
începând cu anul 1999;

Or. es

Amendamentul 88
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 

2. remarcă faptul că anexarea Crimeii a 
determinat o schimbare semnificativă în 
peisajul strategic din bazinul Mării Negre 
și din zona adiacentă; atrage atenția că, 
prin ocuparea întregii peninsule, Rusia a 
dobândit o foarte importantă platformă de 
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importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO, de această 
dată pe mare;

lansare atât către vest (Transnistria și gurile 
Dunării), către Balcani, cât și către sud 
(regiunea estică a Mediteranei), unde Rusia 
și-a stabilit un grup operativ naval 
permanent, precum și că anexarea Crimeii 
oferă Rusiei un „Kaliningrad de sud”, un 
alt avanpost în vecinătatea imediată a 
NATO, de această dată pe mare;

Or. el

Amendamentul 89
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost 
în vecinătatea imediată a NATO, de 
această dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
reamintește starea latentă de instabilitate 
care predomină în această regiune către 
sud-vestul Rusiei unde, de decenii, 
diversitatea etnică și bogăția sau comerțul 
cu materii prime au generat influențe ale 
Rusiei și Occidentului, inclusiv din partea 
UE, antrenând consecințe sociale, civice 
și politice potențial catastrofale pentru 
populația din regiune; atrage atenția că, 
prin ocuparea întregii peninsule, Rusia a 
dobândit o importantă poziție strategică
atât către vest (Transnistria și gurile 
Dunării), către Balcani, cât și către sud 
(regiunea estică a Mediteranei), unde Rusia 
a avut un grup operativ naval permanent;
observă că, până în prezent, în această 
perioadă de criză Occidentul pare să fie 
mai preocupat de concurența cu Rusia, 
preferând să vândă arme trupelor 
ucrainene în loc să caute neîncetat o 
soluție diplomatică;
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Or. it

Amendamentul 90
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost 
în vecinătatea imediată a NATO, de 
această dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent;

Or. es

Amendamentul 91
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost în 
vecinătatea imediată a NATO, de această 
dată pe mare;

Or. en

Amendamentul 92
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin ocuparea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o foarte 
importantă platformă de lansare atât către 
vest (Transnistria și gurile Dunării), către 
Balcani, cât și către sud (regiunea estică a 
Mediteranei), unde Rusia și-a stabilit un 
grup operativ naval permanent, precum și 
că anexarea ilegală a Crimeii oferă Rusiei 
un „Kaliningrad de sud”, un alt avanpost 
în vecinătatea imediată a NATO, de această 
dată pe mare;

2. remarcă cu îngrijorare că anexarea 
Crimeii a determinat o schimbare 
semnificativă în peisajul strategic din 
bazinul Mării Negre și din zona adiacentă; 
atrage atenția că, prin anexarea întregii 
peninsule, Rusia a dobândit o mai mare 
influență atât către vest (Transnistria și 
gurile Dunării), către Balcani, cât și către 
sud (regiunea estică a Mediteranei), unde 
Rusia și-a stabilit un grup operativ naval 
permanent, precum și că anexarea Crimeii 
oferă Rusiei un avanpost în vecinătatea 
imediată a UE, de această dată pe mare;

Or. el

Amendamentul 93
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

eliminat

Or. el

Amendamentul 94
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că actualul peisaj strategic și 
situația militară din bazinul Mării Negre 
nu pot fi considerate ca indicând
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră, însă, că 
UE și statele membre trebuie să 
monitorizeze îndeaproape situația dintr-o 
perspectivă de securitate;

Or. es

Amendamentul 95
James Carver

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
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securitatea europeană; consideră că UE și
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

securitate; consideră că statele membre 
trebuie să aibă un răspuns de securitate la 
aceste provocări;

Or. en

Amendamentul 96
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample și sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că, din 
această perspectivă, UE și statele membre 
trebuie să își reconsidere politicile externe 
și de securitate;

Or. en

Amendamentul 97
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări; consideră 
că Uniunea ar trebui să asigure 
securitatea și stabilitatea statelor sale 
membre din vecinătatea Mării Negre 
utilizând toate instrumentele disponibile;
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Or. bg

Amendamentul 98
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări, să intre în 
negocieri cu Rusia și țările din 
Organizația Tratatului de Securitate 
Colectivă cu privire la o nouă arhitectură 
de securitate europeană, astfel cum a 
propus președintele rus Dmitri Medvedev 
în 2008, și să poarte negocieri privind o 
zonă de liber schimb între Uniunea 
Euroasiatică, Ucraina și Uniunea 
Europeană, astfel cum a propus Vladimir 
Putin în articolul din Izvestia din 
3 octombrie 2013, plan respins fără 
ezitare de Comisie;

Or. fr

Amendamentul 99
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
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securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

securitatea europeană; este preocupat de 
intensificarea presiunii Rusiei asupra 
frontierelor estice ale UE, inclusiv asupra 
României și Poloniei, două țări care joacă 
un rol major în apărarea flancului de 
securitate estic; această presiune și 
intensificarea acțiunilor și capabilităților 
militare ale Rusiei asupra flancului estic 
al UE reprezintă un risc major; consideră 
că UE și statele membre trebuie să aibă un 
răspuns de securitate la aceste provocări și, 
în consecință, să pună în aplicare o 
strategie de securitate comună actualizată 
și complexă, care să includă adaptarea 
Strategiei UE pentru Marea Neagră prin 
aplicarea prevederilor Strategiei UE în 
materie de securitate maritimă;

Or. en

Amendamentul 100
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul geostrategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări, care 
trebuie să se reflecte într-o revizuire a 
Strategiei europene de securitate și în 
Strategia europeană în materie de 
securitate maritimă;

Or. en

Amendamentul 101
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări; este 
îngrijorat de dependența UE și a statelor 
membre în relațiile lor cu Statele Unite și 
de situația de vulnerabilitate la care sunt 
obligate ca urmare a politicii americane 
față de vecinii noștri;

Or. es

Amendamentul 102
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să dezvolte o 
strategie de securitate comună ca măsură 
de precauție;

Or. es

Amendamentul 103
Gabrielius Landsbergis
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări; UE ar 
trebui, totodată, să își consolideze propria 
rezistență și să răspundă la provocările 
presupuse de informațiile transformate în 
arme și securitatea informațiilor;

Or. en

Amendamentul 104
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări; 
condamnă categoric abandonarea de 
către Rusia a mandatului de negociere a 
Tratatului privind forțele armate 
convenționale în Europa;

Or. pl

Amendamentul 105
Eleftherios Synadinos
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic și dinamica situației 
militare din bazinul Mării Negre indică 
provocări mai ample, sistemice pentru 
securitatea europeană; consideră că UE și 
statele membre trebuie să aibă un răspuns 
de securitate la aceste provocări;

3. consideră că schimbarea petrecută în 
peisajul strategic din bazinul Mării Negre 
reprezintă o provocare pentru securitatea 
europeană; consideră că UE și statele 
membre trebuie să aibă un răspuns de 
securitate la aceste provocări;

Or. el

Amendamentul 106
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat în legătură cu
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a 
Rusiei și capacitatea sa de a proiecta 
putere în afara teritoriului său;

4. observă actuala consolidare a capacității 
militare atât defensive, cât și ofensive, a 
Rusiei în Marea Neagră, precum și cu 
extinderea și modernizarea planificată a 
flotei Rusiei din Marea Neagră, ce 
presupune adăugarea a șase noi submarine 
diesel moderne de tip Rostov pe Don și a 
șase noi fregate de tip Amiralul 
Grigorovici; amintește că poziționarea 
unor capabilități aeriene ofensive, precum 
și modernizarea infrastructurilor militare 
din Crimeea vor fi oricum mult sub gradul 
de modernizare a flotei americane 
mondiale și nu reprezintă o provocare cu 
adevărat semnificativă;

Or. es

Amendamentul 107
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat în legătură cu
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

4. observă actuala consolidare a capacității 
militare defensive a Rusiei în Marea 
Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
defensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

Or. fr

Amendamentul 108
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat în legătură cu 
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

4. ia act de actuala consolidare a capacității 
militare atât defensive, cât și ofensive, a 
Rusiei în Marea Neagră, precum și cu 
extinderea și modernizarea planificată a 
flotei Rusiei din Marea Neagră, ce 
presupune adăugarea a șase noi submarine 
diesel moderne de tip Rostov pe Don și a 
șase noi fregate de tip Amiralul 
Grigorovici; constată că poziționarea unor 
capabilități aeriene ofensive, precum și 
modernizarea infrastructurilor militare din 
Crimeea vor consolida poziția militară 
ofensivă a Rusiei; consideră, însă, că 
nevoia de a recurge la toate mijloacele 
diplomatice posibile pentru a dezamorsa 
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tensiunea este mai stringentă ca 
niciodată;

Or. it

Amendamentul 109
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat în legătură cu 
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

4. este profund îngrijorat în legătură cu 
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; amintește că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

Or. es

Amendamentul 110
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. este profund îngrijorat în legătură cu 
actuala consolidare a capacității militare 
atât defensive, cât și ofensive, a Rusiei în 
Marea Neagră, precum și cu extinderea și
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 

4. este profund îngrijorat în legătură cu 
actuala consolidare a capacității militare a 
Rusiei în Marea Neagră, precum și cu 
modernizarea planificată a flotei Rusiei din 
Marea Neagră; constată că poziționarea 



AM\1055090RO.doc 57/129 PE552.050v01-00

RO

Marea Neagră, ce presupune adăugarea a 
șase noi submarine diesel moderne de tip 
Rostov pe Don și a șase noi fregate de tip 
Amiralul Grigorovici; constată că 
poziționarea unor capabilități aeriene 
ofensive, precum și modernizarea 
infrastructurilor militare din Crimeea vor 
consolida poziția militară ofensivă a Rusiei 
și capacitatea sa de a proiecta putere în 
afara teritoriului său;

unor capabilități aeriene, precum și 
modernizarea infrastructurilor militare din 
Crimeea vor consolida poziția militară a 
Rusiei și capacitatea sa de a proiecta putere 
în afara teritoriului său;

Or. el

Amendamentul 111
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. ia act cu îngrijorare de consolidarea 
constantă a capacității militare a Rusiei în 
regiunile ocupate din Georgia, Abhazia și 
Țhinvali/Oseția de Sud. Infrastructura 
militară defensivă și ofensivă cu rază 
largă de acțiune, inclusiv batalioanele de 
artilerie cu lansatoare de rachete multiple 
(așa-numitele unități „Smerch, „Grad” și 
„Uragan”), batalioanele de rachete sol-
aer (S-300, OSA, Tochka/Tochkca U), 
batalioanele de artilerie cu rachete sol-aer 
(Strela 10, 2S6 Tunguska), batalioanele 
de rachete autopropulsate (2S3 
„Akatsia”), reprezintă o amenințare gravă 
la adresa întregii regiuni a Mării Negre. 
Zona maritimă din regiunea ocupată 
Abhazia este controlată de nave de 
patrulare, inclusiv de tipurile „Mangust” 
și „Sobol”, aflate în porturile Ochamchire 
și Suhumi;

Or. en
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Amendamentul 112
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul 
Mării Negre, desfășurând noi rachete de 
apărare navală (anti-nave, cu o rază de 
acțiune de 600 km, capabile să ajungă la 
Strâmtoarea Bosfor) și asigurându-se că 
avioanele de luptă ruse controlează 
aproximativ trei sferturi din spațiul aerian 
al bazinului Mării Negre (triplându-și 
practic numărul de aeroporturi în 
Crimeea); observă, în acest sens, că Rusia 
și-a consolidat capacitățile atât la nivel 
strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de 
infanterie navală - ce pot fi susținute de 
nave portelicopter de tip Mistral - prezintă 
o amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

eliminat

Or. es

Amendamentul 113
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
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Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală - ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral - prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre au capacitatea de a pătrunde adânc 
în Europa Centrală; tactic, două brigăzi de 
infanterie navală – ce pot fi susținute de 
nave portelicopter de tip Mistral –, prezintă 
o amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

Or. en

Amendamentul 114
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 

5. ia act de faptul că Rusia și-a crescut 
semnificativ capacitățile de apărare aeriană 
și navală în bazinul Mării Negre, 
desfășurând noi rachete de apărare navală 
(anti-nave, cu o rază de acțiune de 600 km, 
capabile să ajungă la Strâmtoarea Bosfor) 
și asigurându-se că avioanele de luptă ruse 
controlează aproximativ trei sferturi din 
spațiul aerian al bazinului Mării Negre 
(triplându-și practic numărul de aeroporturi 
în Crimeea); observă, în acest sens, că 
Rusia și-a consolidat capacitățile atât la 
nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
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avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală - ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral - prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală – ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral –, prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

Or. fr

Amendamentul 115
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic:
strategic, bombardierele cu rază lungă de 
acțiune capabile să poarte rachete de 
croazieră și avioanele de recunoaștere 
care operează aproape de țărmurile 
vestice ale Mării Negre pot pătrunde 
adânc în Europa Centrală; tactic, două 
brigăzi de infanterie navală - ce pot fi 
susținute de nave portelicopter de tip 
Mistral - prezintă o amenințare potențială 
semnificativă de debarcare;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: 
consideră, în acest context, că orice 
institut diplomatic, regional și 
internațional, în cadrul căruia Moscova 
joacă un rol principal, trebuie să devină 
un spațiu de o importanță majoră pentru 
dezbaterea soluțiilor diplomatice de dorit 
la această problemă;

Or. it
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Amendamentul 116
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la 
Strâmtoarea Bosfor) și asigurându-se că 
avioanele de luptă ruse controlează 
aproximativ trei sferturi din spațiul aerian 
al bazinului Mării Negre (triplându-și 
practic numărul de aeroporturi în Crimeea); 
observă, în acest sens, că Rusia și-a 
consolidat capacitățile atât la nivel 
strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală - ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral - prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală – ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral –, prezintă o 
amenințare potențială semnificativă;

Or. es

Amendamentul 117
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
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Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală - ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral - prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

Negre, desfășurând noi rachete de apărare 
navală (anti-nave, cu o rază de acțiune de 
600 km, capabile să ajungă la Strâmtoarea 
Bosfor) și asigurându-se că avioanele de 
luptă ruse controlează aproximativ trei 
sferturi din spațiul aerian al bazinului Mării 
Negre (triplându-și practic numărul de 
aeroporturi în Crimeea); observă, în acest 
sens, că Rusia și-a consolidat capacitățile 
atât la nivel strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de infanterie 
navală – ce pot fi susținute de nave 
portelicopter de tip Mistral –, prezintă o 
amenințare potențială semnificativă de 
debarcare; îndeamnă Franța să 
abandoneze fără echivoc și definitiv 
vânzarea de nave de asalt amfibie către 
Rusia;

Or. pl

Amendamentul 118
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de faptul că Rusia 
și-a crescut semnificativ capacitățile de 
apărare aeriană și navală în bazinul Mării 
Negre, desfășurând noi rachete de 
apărare navală (anti-nave, cu o rază de 
acțiune de 600 km, capabile să ajungă la 
Strâmtoarea Bosfor) și asigurându-se că 
avioanele de luptă ruse controlează 
aproximativ trei sferturi din spațiul aerian 
al bazinului Mării Negre (triplându-și 
practic numărul de aeroporturi în 
Crimeea); observă, în acest sens, că Rusia 

5. ia act de faptul că Rusia și-a crescut 
semnificativ capacitățile de apărare aeriană 
și navală în bazinul Mării Negre;
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și-a consolidat capacitățile atât la nivel 
strategic, cât și tactic: strategic, 
bombardierele cu rază lungă de acțiune 
capabile să poarte rachete de croazieră și 
avioanele de recunoaștere care operează 
aproape de țărmurile vestice ale Mării 
Negre pot pătrunde adânc în Europa 
Centrală; tactic, două brigăzi de 
infanterie navală - ce pot fi susținute de 
nave portelicopter de tip Mistral - prezintă 
o amenințare potențială semnificativă de 
debarcare;

Or. el

Amendamentul 119
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. este profund îngrijorat de declarația 
președintelui Putin, care a afirmat că era 
pregătit să pună în alertă forțele nucleare 
în timpul anexării Crimeii de către Rusia 
dacă Occidentul ar fi intervenit împotriva 
anexării; este în egală măsură îngrijorat 
de declarațiile amenințătoare făcute de 
înalți oficiali ruși, potrivit cărora Rusia 
are dreptul de a instala și a staționa arme 
nucleare în Crimeea; observă cu 
îngrijorare că, în martie 2015, în timpul 
unui exercițiu militar, Rusia a plasat în 
Crimeea un număr necunoscut de 
bombardiere strategice TU22M3 cu 
capacitate nucleară;

Or. en

Amendamentul 120
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act cu îngrijorare profundă de 
deriva belicoasă a NATO, manifestată în 
exercițiile pe care le desfășoară în unele 
state care se învecinează cu Rusia; 
amintește că deja, în februarie, 140 de 
vehicule și 1 400 de soldați au fost 
transferați la doar 300 de metri de granița 
Estoniei cu Rusia; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la exercițiile 
militare efectuate de NATO pe coasta 
bulgară;

Or. es

Amendamentul 121
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu 
capacitate duală în Crimeea ridică semne 
de întrebare asupra bunelor intenții ale 
Rusiei în ceea ce privește realizarea de 
progrese în privința Agendei multilaterale 
de dezarmare nucleară în cadrul viitoarei 
revizuiri a Tratatului de neproliferare, 
subminând eforturile depuse deja în 
această direcție;

eliminat

Or. es

Amendamentul 122
Georgios Epitideios



AM\1055090RO.doc 65/129 PE552.050v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu 
capacitate duală în Crimeea ridică semne 
de întrebare asupra bunelor intenții ale 
Rusiei în ceea ce privește realizarea de 
progrese în privința Agendei multilaterale 
de dezarmare nucleară în cadrul viitoarei 
revizuiri a Tratatului de neproliferare, 
subminând eforturile depuse deja în 
această direcție;

eliminat

Or. el

Amendamentul 123
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea ridică semne de întrebare 
asupra bunelor intenții ale Rusiei în ceea ce 
privește realizarea de progrese în privința 
Agendei multilaterale de dezarmare 
nucleară în cadrul viitoarei revizuiri a 
Tratatului de neproliferare, subminând 
eforturile depuse deja în această direcție;

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea ridică semne de întrebare 
asupra bunelor intenții ale Rusiei în ceea ce 
privește realizarea de progrese în privința 
Agendei multilaterale de dezarmare 
nucleară în cadrul viitoarei revizuiri a 
Tratatului de neproliferare, subminând 
eforturile depuse deja în această direcție, 
această politică nefiind decât rezultatul 
retragerii Statelor Unite ale Americii din 
Tratatul ABM și al amplasării în Europa 
a scutului antirachetă al NATO, care este 
îndreptat împotriva Rusiei;

Or. fr
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Amendamentul 124
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea ridică semne de întrebare 
asupra bunelor intenții ale Rusiei în ceea ce 
privește realizarea de progrese în privința 
Agendei multilaterale de dezarmare 
nucleară în cadrul viitoarei revizuiri a 
Tratatului de neproliferare, subminând 
eforturile depuse deja în această direcție;

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea ridică semne de întrebare 
asupra bunelor intenții ale Rusiei în ceea ce 
privește realizarea de progrese în privința 
Agendei multilaterale de dezarmare 
nucleară în cadrul viitoarei revizuiri a 
Tratatului de neproliferare, subminând 
eforturile depuse deja în această direcție; 
condamnă ferm menținerea și 
modernizarea arsenalului tactic de 
focoase nucleare al Rusiei, care are o 
dimensiune mult peste cea a arsenalului 
similar al NATO; este îngrijorat de 
semnalele de încălcare de către Rusia a 
Tratatului de neproliferare a rachetelor 
cu rază medie și intermediară de acțiune, 
care ar putea reprezenta o amenințare 
semnificativă la adresa Europei și a altor 
țări din imediata vecinătate a Rusiei;

Or. pl

Amendamentul 125
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea ridică semne de 
întrebare asupra bunelor intenții ale 
Rusiei în ceea ce privește realizarea de 
progrese în privința Agendei multilaterale
de dezarmare nucleară în cadrul viitoarei 

6. remarcă faptul că desfășurarea 
sistemelor ruse de armament cu capacitate 
duală în Crimeea periclitează Agenda 
multilaterală de dezarmare nucleară în 
cadrul viitoarei revizuiri a Tratatului de 
neproliferare, subminând eforturile depuse 
deja în această direcție;
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revizuiri a Tratatului de neproliferare, 
subminând eforturile depuse deja în această 
direcție;

Or. el

Amendamentul 126
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 
Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 
escaladare;

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică o posibilă poziție mai 
agresivă a Rusiei în bazinul Mării Negre și 
reprezintă un avertisment asupra unui risc 
crescut de escaladare; consideră că 
schimbarea tonului discuțiilor și 
utilizarea diplomației „soft” de către 
părțile la conflict și de actorii externi ar 
putea avea rezultate mai bune decât 
intensificarea traficului aerian militar 
dintre cele două țări;

Or. es

Amendamentul 127
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă 
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Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 
escaladare;

în bazinul Mării Negre și reprezintă un 
avertisment asupra unui risc crescut de 
escaladare;

Or. fr

Amendamentul 128
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 
Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 
escaladare;

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 
Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 
escaladare; solicită linii de comunicare 
directe armată-către-armată pentru a 
evita neînțelegerile tragice care pot avea 
ample consecințe militare și de securitate;

Or. en

Amendamentul 129
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 
Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 

7. consideră că recentele survolări la mică 
altitudine ale aeronavelor ruse de luptă 
deasupra unor nave de război ale NATO și 
a unor platforme de explorare din Marea 
Neagră, indică clar o poziție mai agresivă a 
Rusiei în bazinul Mării Negre și reprezintă 
un avertisment asupra unui risc crescut de 
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escaladare; escaladare; ia act de exercițiile NATO în 
Marea Neagră și de creșterea de patru ori 
a numărului zborurilor NATO deasupra 
regiunilor baltice. respinge escaladarea 
demonstrațiilor de forță ale ambelor părți, 
care nu au drept rezultat decât creșterea 
tensiunilor;

Or. it

Amendamentul 130
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că desfășurarea de forțe 
aeriene ale NATO deasupra regiunii 
baltice ca parte a „măsurilor imediate de 
reasigurare”, o extindere a misiunii 
„Poliției aeriene din Marea Baltică”, este 
nejustificată și face parte din escaladarea 
belicoasă a alianței militare; amintește că 
în cadrul manevrelor NATO aeronavele 
ruse au fost identificate numai în apele 
internaționale;

Or. es

Amendamentul 131
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei, unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei;
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coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

Or. es

Amendamentul 132
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei – unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni –, inclusiv 
de amenințarea continuă privind 
stabilirea unui coridor terestru către 
Mariupol de-a lungul țărmului de vest al 
Mării Azov;

Or. en

Amendamentul 133
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei, unde 
războiul a condus la destabilizarea țării și 
a întregii regiuni, acesta fiind provocat de 
nerespectarea acordurilor din 
21 februarie 2014, semnate de președinții 
din acea vreme ai partidelor de opoziție și 
de miniștrii de externe ai Franței, 
Germaniei și Poloniei, de încălcarea de 
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către parlament (Rada) a articolelor 108, 
110, 112 și 126 din Constituția Ucrainei 
prin deciziile din 22 februarie 2015 
(răsturnarea președintelui Ianukovici) și 
din 24 februarie 2015 (răsturnarea 
judecătorilor Curții Constituționale), 
precum și de refuzul guvernului de la 
Kiev din martie și aprilie 2014 de a 
negocia un statut adecvat pentru 
realitățile politice, economice, sociale și 
culturale ale regiunilor Lugansk și 
Donețk;

Or. fr

Amendamentul 134
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei – unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni –, inclusiv 
de acțiunea posibilă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

Or. en

Amendamentul 135
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 8. este profund preocupat de situația 
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extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

extrem de gravă din estul Ucrainei – unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni –, inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol); prin aceste 
acțiuni ar putea fi tăiat complet accesul 
Ucrainei la mare;

Or. pl

Amendamentul 136
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei - unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni - inclusiv 
de acțiunea evidentă de stabilire a unui 
coridor terestru care să lege teritoriul 
Rusiei cu Crimeea prin teritoriul controlat 
de separatiști de-a lungul țărmului de vest 
al Mării Azov (Mariupol);

8. este profund preocupat de situația 
extrem de gravă din estul Ucrainei, unde 
războiul conduce la destabilizarea 
Ucrainei, dar și a întregii regiuni;

Or. el

Amendamentul 137
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. sprijină inițiativa președintelui Petro 
Poroșenko de a trimite forțe de menținere 
a păcii în estul Ucrainei; amintește că nu 
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există un embargo asupra livrării de 
armament Ucrainei și își exprimă 
convingerea că o astfel de asistență din 
partea statelor Uniunii Europene ar putea 
contribui eficient la stoparea unei 
intensificări a agresiunii ruse; face apel 
la comunitatea internațională să instituie 
o misiune permanentă de monitorizare, 
pentru a se asigura respectarea 
drepturilor comunităților ucrainene și 
tătare din Crimeea;

Or. pl

Amendamentul 138
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. recunoaște că în cazul unei ocupații 
prelungite a Crimeii, cea mai adecvată 
reacție ar fi sprijinirea de către statele UE 
care sunt membre ale NATO a accelerării 
aderării Georgiei la Tratatul Nord-
Atlantic; îndeamnă Ucraina și Moldova 
să ia măsuri pentru a preveni furnizarea 
de armament și echipamente militare în 
regiunea Transnistria, atât pe uscat, cât și 
pe calea aerului; îndeamnă UE și NATO 
să ajute Ucraina să își securizeze 
frontiera cu Transnistria;

Or. pl

Amendamentul 139
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
relatările privind crimele de război comise 
în regiunea controlată de separatiștii 
susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

eliminat

Or. el

Amendamentul 140
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
relatările privind crimele de război comise 
în regiunea controlată de separatiștii 
susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

eliminat

Or. el

Amendamentul 141
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
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sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise atât în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia, cât și în partea controlată de 
Ucraina prin finanțările oligarhilor; 
îndeamnă ambele țări să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

Or. es

Amendamentul 142
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia, inclusiv doborârea avionului 
civil MH-17; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile și reafirmă că crimele de război 
comise nu pot face obiectul unei amnistii;

Or. en

Amendamentul 143
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
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facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

concretizat inclusiv în armament și 
recrutări, facilitând astfel continuarea 
războiului; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la relatările privind crimele de 
război comise în regiunea controlată de
separatiștii susținuți de Rusia; îndeamnă 
Rusia să își retragă imediat toate forțele 
militare de pe teritoriul ucrainean și să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

Or. en

Amendamentul 144
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului;
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
relatările privind crimele de război comise 
în regiunea controlată de separatiștii 
susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

9. sprijină faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect populației locale, 
în special prin primirea a 1 200 000 de 
refugiați pe teritoriul său și prin 
trimiterea a 14 convoaie umanitare în 
zona de conflict; îndeamnă Rusia și Statele 
Unite ale Americii să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

Or. fr

Amendamentul 145
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști 
în Ucraina, facilitând astfel continuarea 
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exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

războiului; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la relatările privind crimele de 
război comise în regiunea controlată de 
separatiștii susținuți de Rusia; îndeamnă 
Rusia să își folosească influența pentru a 
opri ostilitățile și a adera la acordurile de 
la Minsk;

Or. en

Amendamentul 146
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile;

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii susținuți 
de Rusia; îndeamnă Rusia să își folosească 
influența pentru a opri ostilitățile și crimele 
de război, astfel încât să nu mai existe noi 
victime;

Or. hr

Amendamentul 147
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
relatările privind crimele de război comise 

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
relatările privind crimele de război comise 
în regiunea controlată de separatiștii 
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în regiunea controlată de separatiștii 
susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

Or. es

Amendamentul 148
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
facilitând astfel continuarea războiului; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la relatările 
privind crimele de război comise în 
regiunea controlată de separatiștii 
susținuți de Rusia; îndeamnă Rusia să își 
folosească influența pentru a opri 
ostilitățile;

9. condamnă faptul că Rusia furnizează 
sprijin direct și indirect pentru separatiști, 
se distanțează de acțiunile Occidentului 
care vinde arme Ucrainei și de acțiunile 
grupurilor paramilitare voluntare de 
extremă dreaptă, inclusiv batalionul Azov; 
consideră că acești factori favorizează
continuarea războiului; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la relatările privind 
crimele de război; îndeamnă Rusia și toate 
părțile implicate să își folosească influența 
pentru a opri ostilitățile; 

Or. it

Amendamentul 149
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. condamnă sprijinul direct acordat de 
guvernul ucrainean și de autoritățile 
regionale din Dnipropetrovsk milițiilor 
armate alcătuite din militanți 
autodeclarați naționaliști și extremiști, 
numite batalionul special „Donbas”, 
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batalionul special „Aidar”, batalionul 
special „Sytch”, regimentul special 
„Azov”, batalionul special „Dnipro-1”, 
batalionul special „Dnipro-2”, gruparea 
ucraineană de voluntari „Pravy Sektor”, 
și altor 40 de grupări de acest tip; 
condamnă încălcările repetate ale 
drepturilor omului și crimele de război 
comise de aceste miliții armate împotriva 
civililor din regiunile Donețk și Lugansk 
și, în special, cele denunțate în Raportul 
EUR 50/040/2014 din 8 septembrie 2014 
al ONG-ului Amnesty International; 
solicită guvernului ucrainean să dizolve și 
să dezarmeze milițiile militare care nu își 
au locul într-o democrație, unde doar 
poliția și forțele armate instituite legal și 
controlate de puterea civilă au dreptul 
legal de a purta arme, de a face arestări și 
de a întreprinde acțiuni polițienești;

Or. fr

Amendamentul 150
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. condamnă sprijinul acordat de 
Occident guvernului ucrainean; amintește 
că acest guvern a fost instalat în urma 
unei lovituri de stat date cu implicarea 
elementelor fasciste și neonaziste;

Or. es

Amendamentul 151
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. îndeamnă Comisia și FMI să blocheze 
ajutoarele financiare acordate Ucrainei, 
având în vedere că sunt utilizate pentru 
finanțarea războiului condus de această 
țară împotriva populației de regiunile 
Donețk și Lugansk, un război numit în 
mod eronat „operațiune antiteroristă”;

Or. fr

Amendamentul 152
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își exprimă regretul cu privire la 
faptul că inițiativele de cooperare în 
domeniul securității BLACKSEAFOR și 
Armonia Mării Negre, menite să 
demonstreze lumii că țările litorale își pot 
asuma responsabilitatea primară pentru 
propria lor securitate, s-au dovedit a fi 
prea slabe și sunt în prezent paralizate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 153
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. consideră că în calitate de membru 
NATO și țară candidată oficial la 
aderarea la UE, Turcia este un partener 
strategic de securitate în regiune; regretă, 
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cu toate acestea, faptul că pozițiile 
diplomatice recente ale Turciei, în special 
în ceea ce privește crizele din Orientul 
Apropiat și Mijlociu, s-au dovedit a fi cel 
puțin ambigue și deloc în acord cu 
pozițiile UE și NATO;

Or. fr

Amendamentul 154
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este 
de părere, însă, că, pe termen scurt și 
mediu, din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât de confruntare; 
este de părere, însă, că, pe termen scurt și 
mediu, din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

Or. en

Amendamentul 155
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
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trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este 
de părere, însă, că, pe termen scurt și 
mediu, din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare, bazată pe un dialog 
politic de bună credință, decât de 
confruntare; este de părere, însă, că, pe 
termen scurt și mediu, din cauza lipsei de 
încredere față de ultimele acțiuni ale 
Rusiei, orice reluare a cooperării ar trebui 
să continue să se bazeze, în primul rând, pe 
reasigurarea strategică puternică oferită de 
NATO membrilor săi din est și, în al doilea 
rând, pe faptul că nu poate exista nicio 
soluție politică care să se bazeze pe 
acceptarea anexării ilegale a Crimeii;

Or. bg

Amendamentul 156
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere că, pe termen scurt și mediu, orice 
reluare a cooperării ar trebui să continue să 
se bazeze pe retragerea NATO din estul 
Europei;

Or. fr

Amendamentul 157
Ioan Mircea Pașcu
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung și în general, 
mai degrabă una de cooperare decât 
conflictuală; este de părere, însă, că, pe 
termen scurt și mediu, din cauza lipsei de 
încredere față de ultimele acțiuni ale 
Rusiei, orice dezescaladare și reluare a 
cooperării trebuie să se bazeze, dincolo de 
punerea în aplicare pe deplin a 
acordurilor de la Minsk de către Rusia 
(care se aplică doar conflictului din estul 
Ucrainei), pe revenirea Crimeii la 
Ucraina, restabilindu-se, astfel, status quo 
ante, și pe continuarea reasigurării 
strategice puternice oferite de NATO 
membrilor săi din est;

Or. en

Amendamentul 158
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; 
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anexării ilegale a Crimeii;

Or. es

Amendamentul 159
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, 
însă un actor care se îndreaptă către o 
cooperare cu Estul, în special cu Beijing 
(o posibilă verigă într-un sistem de alianțe 
alternative independente de Occident), ar 
trebui să fie mai degrabă una de cooperare 
decât conflictuală; este de părere că, pe 
termen scurt și mediu, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze pe faptul că singura soluție 
posibilă la criză este de natură politică 
sau diplomatică;

Or. it

Amendamentul 160
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
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cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO 
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

cooperării ar trebui să se bazeze ferm, în 
primul rând, pe reasigurarea strategică 
puternică oferită de NATO membrilor săi 
din est și, în al doilea rând, pe o schimbare 
a politicii Rusiei în raport cu Ucraina, în 
special pe punerea în aplicare pe deplin și 
necondiționată a acordurilor de la Minsk 
din septembrie 2014 și februarie 2015, 
inclusiv recâștigarea controlului 
autorităților ucrainene asupra teritoriului 
lor în cadrul frontierelor recunoscute 
internațional, adică a revenirii Crimeii la 
Ucraina;

Or. en

Amendamentul 161
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de NATO
membrilor săi din est și, în al doilea rând, 
pe faptul că nu poate exista nicio o soluție 
politică care să se bazeze pe acceptarea 
anexării ilegale a Crimeii;

11. subliniază că relația cu Rusia, care este 
un actor major în sistemul internațional, ar 
trebui să fie, pe termen lung, mai degrabă 
una de cooperare decât conflictuală; este de 
părere, însă, că, pe termen scurt și mediu, 
din cauza lipsei de încredere față de 
ultimele acțiuni ale Rusiei, orice reluare a 
cooperării ar trebui să continue să se 
bazeze, în primul rând, pe reasigurarea 
strategică puternică oferită de UE
membrilor săi din est;

Or. el

Amendamentul 162
Gabrielius Landsbergis
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată;

12. își exprimă îngrijorarea în legătură cu 
faptul că acordul de încetare a focului 
încheiat la Minsk, la 12 februarie 2015, a 
fost încălcat de nenumărate ori de 
separatiștii sprijiniți de Rusia, în special 
în zona Debaltseve și lângă Mariupol; își 
exprimă speranța că acordul va fi 
respectat și pus în aplicare de toate părțile 
și, astfel, va crea momentul pentru o 
soluție politică negociată;

Or. en

Amendamentul 164
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
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12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată;

12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată cu autoritățile de facto din 
regiunile Lugansk și Donețk în contextul 
politic și economic creat de acordurile de 
la Minsk;

Or. fr

Amendamentul 165
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată;

12. își exprimă speranța că un pachet 
adecvat de punere în aplicare a acordului 
de la Minsk va fi aplicat eficient în 
curând;

Or. en

Amendamentul 166
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
12 februarie 2015 va rezista și va crea 
momentul pentru o soluție politică 
negociată;

12. își exprimă speranța că acordul de 
încetare a focului încheiat la Minsk, la 
12 februarie 2015 va rezista în ciuda 
semnelor de încălcare de către partea 
rusă și separatiști și va crea momentul 
pentru o soluție politică negociată;

Or. en
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Amendamentul 167
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia 
nu respectă acordul de încetare a focului 
de la Minsk și continuă destabilizarea 
estului Ucrainei și anexarea ilegală a 
Crimeii, regimul de sancțiuni ar trebui 
continuat și chiar consolidat;

eliminat

Or. es

Amendamentul 168
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia 
nu respectă acordul de încetare a focului 
de la Minsk și continuă destabilizarea 
estului Ucrainei și anexarea ilegală a 
Crimeii, regimul de sancțiuni ar trebui 
continuat și chiar consolidat;

eliminat

Or. el

Amendamentul 169
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
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Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat;

Or. es

Amendamentul 170
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui nu doar 
continuat, ci și consolidat;

Or. en

Amendamentul 171
Charles Tannock

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni aplicate Federației 
Ruse ar trebui consolidat și ar trebui 
analizată posibilitatea de a furniza 
Ucrainei mijloacele militare care să îi 
permită să se apere;

Or. en
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Amendamentul 172
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de 
la Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii,
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că Rusia va respecta acest 
acord, astfel cum arată rapoartele 
misiunii de observatori a OSCE, care au 
constatat retragerea armamentului greu 
de către insurgenți, precum și o încetare 
generală a ostilităților, cu excepția 
câtorva incidente izolate; în consecință,
regimul de sancțiuni ar trebui ridicat;

Or. fr

Amendamentul 173
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordurile de încetare a focului de 
la Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

Or. en

Amendamentul 174
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat; consideră că UE trebuie 
să dea dovadă de unitate, solidaritate și 
angajament în sancționarea acțiunilor 
Rusiei care contravin normelor aplicabile 
din dreptul internațional; subliniază că 
actualul cadru legislativ internațional 
trebuie să fie respectat pe deplin și că 
dialogul dintre UE și Rusia trebuie să fie 
însoțit de sancțiunile aplicabile stabilite de 
acordul de la Minsk;

Or. en

Amendamentul 175
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
consolidat;

Or. en

Amendamentul 176
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, până când Rusia nu pune 
în aplicare pe deplin acordul de încetare a 
focului de la Minsk și continuă 
destabilizarea estului Ucrainei și anexarea 
ilegală a Crimeii, regimul de sancțiuni ar 
trebui continuat și consolidat;

Or. en

Amendamentul 177
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de 
la Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că UE ar trebui să propună 
convocarea unei mese rotunde pentru 
purtarea de negocieri între Rusia, 
Ucraina și toți actorii regionali, inclusiv 
cu implicarea Uniunii;

Or. it

Amendamentul 178
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră că, în cazul în care Rusia nu 
respectă acordul de încetare a focului de la 
Minsk și continuă destabilizarea estului 
Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeii, 
regimul de sancțiuni ar trebui continuat și 
chiar consolidat;

13. consideră că, în cazul în care Rusia sau 
Ucraina nu respectă acordul de încetare a 
focului de la Minsk și continuă 
destabilizarea estului Ucrainei, pot fi luate 
măsuri relevante;
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Or. el

Amendamentul 179
Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită Rusiei să își deschidă piața 
pentru fructele, legumele, carnea și 
produsele lactate europene, ca semn de 
bună-credință și deschidere către dialog;

Or. en

Amendamentul 180
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază nevoia de a se restabili 
echilibrul peisajului strategic din bazinul 
Mării Negre; amintește că acest lucru este 
realizabil prin intensificarea 
desfășurărilor NATO și SUA în regiune, 
care să sporească capacitatea de prevenire 
a celor mai afectați aliați și a NATO ca 
întreg; consideră că statele cu ieșire la 
Marea Neagră pot avea o contribuție 
importantă prin unirea eforturilor lor și 
solicită, prin urmare, pe de o parte 
Ucrainei, Moldovei și Georgiei să 
analizeze posibilitatea creării unui 
batalion comun și, pe de altă parte, 
statelor membre NATO să ia în 
considerare sprijinirea unei astfel de 
inițiative;

Or. en
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Amendamentul 181
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită statelor membre UE să 
rămână ferme și unite în angajamentul de 
a impune sancțiuni Rusiei, inclusiv prin 
înghețarea oricărei forme de cooperare 
militară și de apărare și anularea 
contractelor, cum ar f livrarea către Rusia 
de nave de asalt amfibie Mistral;

Or. en

Amendamentul 182
James Carver

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre;
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

Or. en

Amendamentul 183
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 14
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre; recomandă 
Comisiei și Consiliului să sprijine activ 
Bulgaria prin investiții și măsuri 
financiare menite să asigure securitatea 
energetică a acestei țări, dat fiind faptul 
că Bulgaria este foarte expusă riscurilor 
legate de o posibilă întrerupere a 
furnizării de gaze naturale;

Or. bg

Amendamentul 184
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. salută contribuția Rusiei la securitatea 
energetică pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre, în special prin 
negocierea relansării proiectului „South 
Stream”;

Or. fr

Amendamentul 185
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
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Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre; solicită UE să 
susțină inițiativele vizând diversificarea 
resurselor energetice ale Mării Negre ca 
parte a strategiei privind independența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 186
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. observă aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre; consideră că o 
relație de încredere constructivă cu țările 
vecine este cea mai bună garanție a 
alimentării cu energie pentru statele 
membre; 

Or. es
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Amendamentul 187
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice și reducerea dependenței 
energetice pentru toate statele membre;

Or. hr

Amendamentul 188
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

14. salută aplicarea politicii energetice a 
UE ce vizează promovarea securității 
energetice pentru toate statele membre; 
îndeamnă statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea asigurării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre; solicită Comisiei 
Europene să reînceapă lucrările legate de 
construirea gazoductului Nabucco;

Or. pl

Amendamentul 189
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii 
de către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

eliminat

Or. es

Amendamentul 190
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de provocările americane în 
Crimeea îndreptate împotriva Rusiei, care 
au condus la creșterea capacităților 
militare ruse în regiune;

Or. fr

Amendamentul 191
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune; 
reafirmă că, dat fiind potențialul de 
instabilitate și, în special, dependența 
Europeni de Marea Neagră pentru 
tranzitul aprovizionării cu energie, UE 
are un interes strategic în a descuraja 
actorii regionali de la o politică de tip 
„totul sau nimic” și, în acest scop, ar 
putea fi nevoită să mobilizeze 
capabilitățile navale și aeriene europene 
în Marea Neagră;

Or. en

Amendamentul 192
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de destabilizarea Ucrainei 
începută la sfârșitul anului 2013;

Or. es
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Amendamentul 193
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea Crimeii de către 
Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

Or. el

Amendamentul 194
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai 
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii de 
către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune; face 
apel la statele membre să ia măsurile 
necesare în vederea garantării securității 
exploatării petrolului și gazelor și pentru 
activitățile de transportare a acestora în 
regiunea Mării Negre;

Or. hr
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Amendamentul 195
Eleftherios Synadinos

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt din ce în ce mai
dependente de nivelul de militarizare 
declanșat de anexarea ilegală a Crimeii 
de către Rusia și de creșterea ulterioară a 
capacităților militare ruse în regiune;

15. este preocupat de faptul că beneficiile 
care decurg din exploatarea petrolului și 
gazelor și a activităților de transport în 
Marea Neagră sunt dependente de 
soluționarea pașnică a problemelor 
apărute;

Or. el

Amendamentul 196
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. observă cu îngrijorare cooperarea 
consolidată dintre Turcia și Rusia în 
chestiuni legate de energie și, în special, 
construcția planificată a gazoductului 
Turkish Stream, care va schimba total 
situația din regiune;

Or. bg

Amendamentul 197
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că actuala criză afectează 
cooperarea în alte domenii importante, cum 
ar fi gestionarea și securitatea frontierelor 
(în special controlul migrației), traficul 
ilegal și combaterea criminalității 
organizate;

16. subliniază că actuala criză afectează 
cooperarea în alte domenii importante, cum 
ar fi gestionarea și securitatea frontierelor 
(în special controlul migrației), traficul și 
combaterea criminalității organizate;

Or. en

Amendamentul 198
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. subliniază că actuala criză afectează 
cooperarea în alte domenii importante, cum 
ar fi gestionarea și securitatea frontierelor 
(în special controlul migrației), traficul 
ilegal și combaterea criminalității 
organizate;

16. regretă că actuala criză afectează
cooperarea în alte domenii importante, cum 
ar fi gestionarea și securitatea frontierelor, 
traficul ilegal și combaterea criminalității 
organizate;

Or. es

Amendamentul 199
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să respecte drepturile 
omului ale populației locale din Crimeea, 
în special ale populației tătare din Crimeea, 
în condițiile în care mii de tătari și-au 
părăsit regiunea natală de teama 
persecuțiilor și au căutat refugiu în alte 
regiuni din Ucraina;
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Or. en

Amendamentul 200
Tibor Szanyi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să respecte pe deplin 
drepturile populației locale din Crimeea, 
acordând atenție îndeosebi minorităților 
etnice și naționale, în special ale
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

Or. en

Amendamentul 201
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să continue să respecte 
drepturile populației locale din Crimeea, în 
special ale populațiilor tătare, grecești, 
armene și germane din Crimeea, cărora 
guvernul rus le-a recunoscut, prin 
Decretul prezidențial nr. 268 din 21 
aprilie 2014 statutul de populații asuprite 
nedrept, luând măsurile necesare pentru 
reabilitarea totală a acestora, precum și 
măsuri compensatorii pe care guvernul 
ucrainean nu le-a luat niciodată; este 
foarte mulțumit de faptul că limba 
tătarilor din Crimeea a fost recunoscută 
ca limbă oficială a Republicii Crimeea 
prin articolul 10 din Constituția Crimeii 
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din 11 aprilie 2014, care îi acordă statutul 
de limbă oficială pe acest teritoriu în 
conformitate cu articolul 68 din 
Constituția Federației Ruse;

Or. fr

Amendamentul 202
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. condamnă încălcările îngrozitoare ale 
drepturilor omului, inclusiv cenzura 
asupra libertății de expresie și 
persecutarea minorităților; invită Rusia să 
respecte drepturile populației locale din 
Crimeea, în special ale populației tătare din 
Crimeea, în condițiile în care mii de tătari 
și-au părăsit regiunea natală de teama 
persecuțiilor și au căutat refugiu în alte 
regiuni din Ucraina; își exprimă 
solidaritatea cu aceștia și solicită o 
îmbunătățire a situației și protejarea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 203
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 

17. invită Rusia să respecte drepturile
populației locale din Crimeea, în special 
ale populației tătare din Crimeea, în 
condițiile în care mii de tătari și-au părăsit 
regiunea natală de teama persecuțiilor și au 
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refugiu în alte regiuni din Ucraina; căutat refugiu în alte regiuni din Ucraina;
amintește, de asemenea, miile de refugiați 
tamili care au fugit din Donețk înspre 
Rusia și solicită Rusiei să le respecte 
drepturile;

Or. es

Amendamentul 204
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să respecte drepturile
populației locale din Crimeea, în special 
ale populației tătare din Crimeea, în 
condițiile în care mii de tătari au fugit din
regiunea natală de teama persecuțiilor și au 
căutat refugiu în alte regiuni din Ucraina;

Or. en

Amendamentul 205
Tunne Kelam, Jaromír Štětina, Luděk Niedermayer

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special 
ale populației tătare din Crimeea, în 
condițiile în care mii de tătari și-au părăsit 
regiunea natală de teama persecuțiilor și au 
căutat refugiu în alte regiuni din Ucraina; 
condamnă persecutarea sistematică, în 
special a tătarilor din Crimeea care au 
participat la demonstrațiile de sprijinire a 
integrității teritoriale a Ucrainei; solicită 
autorităților ruse să înceteze imediat 
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hărțuirea organismului executiv al 
tătarilor din Crimeea, Mejlis;

Or. en

Amendamentul 206
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a 
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. condamnă abuzurile la adresa 
drepturilor omului în Crimeea comise de 
la ocuparea de către forțele rusești, 
inclusiv intimidările și disparițiile, în 
special în ceea ce privește populația tătară
din Crimeea, în condițiile în care mii de 
tătari și-au părăsit regiunea natală de teama 
persecuțiilor și au căutat refugiu în alte 
regiuni din Ucraina; invită Rusia să 
respecte drepturile populației locale din 
Crimeea și invită Ucraina, UE și statele 
sale membre să monitorizeze respectarea 
drepturilor omului în Crimeea;

Or. en

Amendamentul 207
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special a
populației tătare din Crimeea, în condițiile 
în care mii de tătari și-au părăsit regiunea 
natală de teama persecuțiilor și au căutat 
refugiu în alte regiuni din Ucraina;

17. invită Rusia să respecte drepturile 
populației locale din Crimeea, în special 
ale populației tătare din Crimeea, în 
condițiile în care mii de tătari și-au părăsit 
regiunea natală de teama persecuțiilor și au 
căutat refugiu în alte regiuni din Ucraina;
este profund îngrijorat de creșterea 
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numărului de cazuri de dispariții sau 
dispariții forțate1a;

__________________
1a În sensul articolului 7 alineatul (1) 
litera (a) din Statutul de la Roma (2002).

Or. de

Amendamentul 208
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. regretă că Kievul a contribuit la 
precipitarea unui conflict armat intern 
prin încercarea de a nega drepturile 
lingvistice și culturale ale unei părți 
importante a populației sale;

Or. es

Amendamentul 209
Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

eliminat

Or. es

Amendamentul 210
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

18. invită Guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său, 
în special masacrele comise de militanții 
proguvernamentali în Odessa la 
2 mai 2014 și de membrii batalionului 
special „Azov” la Mariupol la 9 mai 2014;

Or. fr

Amendamentul 211
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

18. invită Guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele diplomatice aflate la 
dispoziția sa pentru a ancheta și urmări în 
justiție crimele de război comise pe 
teritoriul său;

Or. it

Amendamentul 212
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 

18. invită Guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
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crimele de război comise pe teritoriul său; crimele de război comise în timpul acestui 
conflict;

Or. en

Amendamentul 213
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

18. solicită ca organizațiile internaționale 
de monitorizare a drepturilor omului să 
poată ancheta și să aibă un acces mai 
mare la toate cazurile de abuzuri grave la 
adresa drepturilor omului în Crimeea;
invită Guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

Or. en

Amendamentul 214
Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

18. invită Guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe întreg
teritoriul său de toate forțele combatante;

Or. es
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Amendamentul 215
Marek Jurek

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. invită guvernul Ucrainei să folosească 
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său;

18. invită Guvernul Ucrainei să folosească
toate mijloacele aflate la dispoziția sa 
pentru a ancheta și urmări în justiție 
crimele de război comise pe teritoriul său; 
invită comunitatea internațională, 
inclusiv Tribunalul de la Haga, să 
înceapă o anchetă a posibilelor crime 
comise în timpul anexării ilegale a 
Crimeii și al conflictului din estul 
Ucrainei;

Or. pl

Amendamentul 216
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. atrage atenția asupra vulnerabilității 
extreme a mediului din bazinul Mării 
Negre; subliniază că intensificarea 
militarizării în regiune adâncește riscurile 
pentru acest ecosistem delicat și solicită 
crearea unui mecanism eficient de 
prevenire a incidentelor, care să dispună 
de un sistem fiabil de schimb de 
informații între toate țările riverane în caz 
de urgență;

Or. en

Amendamentul 217
Gabrielius Landsbergis
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Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. amintește că UE trebuie să rămână 
unită și să vorbească cu o singură voce în 
fața războiului hibrid purtat de Rusia în 
Ucraina; are convingerea că unitatea este 
baza pe care se întemeiază orice răspuns 
eficace la amenințările de securitate și 
provocările politice determinate de 
combinația de acțiuni militare și 
nemilitare ale Rusiei în Ucraina;

Or. en

Amendamentul 218
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită Guvernul Ucrainei să înceteze 
atacurile la adresa libertății de expresie și 
presiunile exercitate asupra presei 
independente, în special asupra ziarului 
„Vesti”, care a făcut obiectul a două 
percheziții abuzive în mai 
și septembrie 2014 și a două atacuri ale 
sediului în iulie 2014; solicită ridicarea 
sancțiunilor administrative adoptate de 
Comitetul ucrainean pentru televiziune și 
radio împotriva posturilor de televiziune 
„Inter” și „112” și a canalului radio 
„Vesti”, precum și a interdicției de a emite 
pe teritoriul ucrainean impusă canalului 
de televiziune al CIS „Mir” și a 15 canale 
de televiziune ruse în iulie 2014;

Or. fr
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Amendamentul 219
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reamintește că, la 16 iulie 2014, 
Consiliul Uniunii Europene a ridicat 
embargoul asupra armelor către Ucraina 
și că, prin urmare, nu există în prezent 
obiecții sau restricții legale care să 
împiedice statele membre să furnizeze 
Ucrainei arme defensive;

Or. en

Amendamentul 220
James Carver

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea 
Mării Negre;

eliminat

Or. en

Amendamentul 221
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 
Negre;

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; regretă că nu au fost luate 
în considerare preocupările 
Parlamentului legate de rezultatele 
limitate ale SMN și solicitarea de 
elaborare a unei strategii a UE pentru 
regiunea Mării Negre, exprimate în 
Rezoluția din 20 ianuarie 2011 referitoare 
la o strategie a UE pentru Marea Neagră 
(2010/2087(INI)); solicită din nou 
Comisiei și SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 
Negre în contextul actualei revizuiri a 
politicii europene de vecinătate, menită să 
asigure o abordare diferențiată, care preia 
toate programele relevante care acoperă 
regiunea;

Or. en

Amendamentul 222
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 
Negre;

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; îndeamnă Comisia să sprijine statele 
membre în eforturile de a identifica soluții 
pentru creșterea bugetului de apărare la 
nivelul optim de 2 %; îndeamnă Comisia 
să sprijine România în identificarea de 
soluții pentru îmbunătățirea 
capabilităților militare, având în vedere 
amenințarea rusă în zona Mării 
Negre; consideră că actuala inițiativă 
Sinergia Mării Negre (SMN) trebuie să fie 
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actualizată, reorganizată și consolidată; 
solicită din nou Comisiei și SEAE să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare a UE 
pentru regiunea Mării Negre; subliniază că 
prevederile Strategiei UE în materie de 
securitate maritimă ar trebui să se aplice 
și în cazul prevederilor legate de Marea 
Neagră;

Or. en

Amendamentul 223
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 
Negre;

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
acțiunile de politică externă a UE; 
consideră că actualul format al Sinergiei 
Mării Negre (SMN) nu mai este de 
actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze cât mai rapid o nouă 
strategie cuprinzătoare a UE pentru 
regiunea Mării Negre;

Or. hr

Amendamentul 224
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al 
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 

19. subliniază că regiunea Mării Negre ar 
trebui să fie cu adevărat prioritară pentru 
UE; consideră că actualul format al
Sinergiei Mării Negre (SMN) nu mai este 
de actualitate; solicită din nou Comisiei și 
SEAE să elaboreze o strategie 
cuprinzătoare a UE pentru regiunea Mării 
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Negre; Negre; solicită revizuirea Strategiei 
europene de securitate și estimează că 
revizuirea politicii europene de vecinătate 
va determina intensificarea cooperării în 
cadrul PSAC cu statele partenere riverane 
de la Marea Neagră;

Or. en

Amendamentul 225
James Carver

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind 
componente importante ale abordării UE 
în ceea ce privește soluționarea 
conflictelor înghețate din regiune;

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue;

Or. en

Amendamentul 226
Zdzisław Krasnodębski

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
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asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune; salută eforturile statelor 
membre ale UE de a consolida 
capabilitățile militare ale statelor cu ieșire 
la Marea Neagră, vizând creșterea 
potențialului acestora de a răspunde 
situațiilor de criză din regiune;

Or. en

Amendamentul 227
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor 
înghețate din regiune;

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră);

Or. en

Amendamentul 228
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea eficace cu statele din 
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Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

bazinul Mării Negre ar trebui să continue; 
salută misiunile PSAC în curs de 
desfășurare (Misiunea UE de consiliere, 
Misiunea UE de monitorizare și Misiunea 
UE de asistență la frontieră) ca fiind 
componente importante ale abordării UE în 
ceea ce privește soluționarea conflictelor 
înghețate din regiune; consideră că UE are 
nevoie de o abordare ambițioasă și 
performantă, în special în zona 
economică, de apărare și de securitate, 
pentru a consolida UE pe plan intern, a 
actualiza și a îmbunătăți instrumentele 
existente și pentru a-și consolida 
capacitatea de reacție la evoluțiile din 
vecinătate care afectează securitatea 
europeană;

Or. en

Amendamentul 229
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută 
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale contribuției UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

Or. en

Amendamentul 230
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; salută
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

20. subliniază că, deși SMN este practic în 
stagnare, cooperarea cu statele din bazinul 
Mării Negre ar trebui să continue; ia act de
misiunile PSAC în curs de desfășurare 
(Misiunea UE de consiliere, Misiunea UE 
de monitorizare și Misiunea UE de 
asistență la frontieră) ca fiind componente 
importante ale abordării UE în ceea ce 
privește soluționarea conflictelor înghețate 
din regiune;

Or. es

Amendamentul 231
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; 
solicită OSCE să își extindă aria eforturilor 
sale în ceea ce privește securitatea Mării 
Negre;

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO, deoarece bazinul 
Mării Negre este o componentă-cheie a 
securității euroatlantice; subliniază că 
modernizarea și consolidarea 
capabilităților militare ale statelor cu ieșire 
la Marea Neagră care sunt membre ale UE 
și NATO sunt esențiale pentru a se 
asigura securitatea și stabilitatea în 
regiune și salută angajamentul NATO de 
sprijinire a eforturilor regionale ale 
acestor state; solicită OSCE să își extindă 
aria eforturilor sale în ceea ce privește 
securitatea Mării Negre;

Or. bg

Amendamentul 232
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea;
solicită OSCE să își extindă aria eforturilor 
sale în ceea ce privește securitatea Mării 
Negre;

21. subliniază că o coordonare cu NATO 
și Statele Unite este contraproductivă, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă-cheie a securității europene și 
euroasiatice; solicită OSCE să își extindă 
aria eforturilor sale în ceea ce privește 
securitatea Mării Negre;

Or. fr

Amendamentul 233
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea;
solicită OSCE să își extindă aria eforturilor 
sale în ceea ce privește securitatea Mării 
Negre;

21. solicită OSCE să își extindă aria 
eforturilor sale în ceea ce privește 
securitatea Mării Negre;

Or. it

Amendamentul 234
Indrek Tarand
în numele Grupului Verts/ALE



PE552.050v01-00 120/129 AM\1055090RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; solicită 
OSCE să își extindă aria eforturilor sale în 
ceea ce privește securitatea Mării Negre;

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă-cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; solicită 
OSCE să își extindă aria eforturilor sale în 
ceea ce privește securitatea Mării Negre și 
invită UE să sprijine o prezență 
consolidată a OSCE și noi inițiative 
OSCE în regiune pentru îmbunătățirea 
situației de securitate;

Or. en

Amendamentul 235
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; solicită 
OSCE să își extindă aria eforturilor sale în 
ceea ce privește securitatea Mării Negre;

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO, deoarece bazinul 
Mării Negre este o componentă-cheie a 
securității euroatlantice; salută 
angajamentul NATO de sprijinire a 
eforturilor regionale ale statelor cu ieșire la 
Marea Neagră, menite să asigure 
securitatea și stabilitatea; solicită OSCE să 
își extindă aria eforturilor sale în ceea ce 
privește securitatea Mării Negre;

Or. es
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Amendamentul 236
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; solicită 
OSCE să își extindă aria eforturilor sale în 
ceea ce privește securitatea Mării Negre;

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 
componentă-cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; 
subliniază necesitatea sprijinului UE și 
NATO pentru menținerea Mării Negre ca 
zonă economică deschisă; consideră că 
este necesară o consolidare a relației 
transatlantice cu OSCE; solicită OSCE să 
își extindă aria eforturilor sale în ceea ce 
privește securitatea Mării Negre; 
subliniază necesitatea unei abordări 
inovatoare a UE menite să identifice 
soluțiile la noile provocări reprezentate de 
războiul informatic și atacurile 
cibernetice; salută decizia Consiliului din 
19-20 martie referitoare la lansarea 
proiectului de combatere a propagandei 
ruse, inclusiv prin finanțarea mai multor 
canale de televiziune în limba rusă;

Or. en

Amendamentul 237
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază importanța critică a 
coordonării cu NATO și Statele Unite, 
deoarece bazinul Mării Negre este o 

21. regretă dependența Europei de 
politicile americane aplicate prin 
intermediul NATO, deoarece bazinul 
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componentă cheie a securității 
euroatlantice; salută angajamentul NATO 
de sprijinire a eforturilor regionale ale 
statelor cu ieșire la Marea Neagră, menite 
să asigure securitatea și stabilitatea; 
solicită OSCE să își extindă aria eforturilor 
sale în ceea ce privește securitatea Mării 
Negre;

Mării Negre este o componentă-cheie a 
securității europene; este îngrijorat că
angajamentul NATO de sprijinire a 
eforturilor regionale ale statelor cu ieșire la 
Marea Neagră este menit să impună 
obiectivele elitelor euroatlantice și nu să 
răspundă dorințelor de pace și stabilitate 
ale popoarelor care trăiesc de-a lungul 
acestor coaste; solicită OSCE să își extindă 
aria eforturilor sale în ceea ce privește 
securitatea Mării Negre;

Or. es

Amendamentul 238
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. amintește că, în special dată fiind 
situația de securitate din bazinul Mării 
Negre, toate statele membre ale UE 
trebuie să se bucure de același nivel de 
securitate în conformitate cu articolul 42 
alineatul (7) din TUE;

Or. en

Amendamentul 239
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 

eliminat



AM\1055090RO.doc 123/129 PE552.050v01-00

RO

de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea 
nivelului de reacție, elemente importante 
pentru securitatea celor mai afectate state 
membre ale NATO; solicită NATO să 
continue să își dezvolte capabilitățile de 
apărare cibernetică și de apărare 
antirachetă, inclusiv în regiunea Mării 
Negre, și să elaboreze planuri operative 
pentru descurajarea și contracararea 
războiului asimetric și hibrid;

Or. fr

Amendamentul 240
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea 
nivelului de reacție, elemente importante 
pentru securitatea celor mai afectate state 
membre ale NATO; solicită NATO să 
continue să își dezvolte capabilitățile de 
apărare cibernetică și de apărare 
antirachetă, inclusiv în regiunea Mării 
Negre, și să elaboreze planuri operative 
pentru descurajarea și contracararea 
războiului asimetric și hibrid;

eliminat

Or. it

Amendamentul 241
Charles Tannock
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru 
securitatea celor mai afectate state membre 
ale NATO; solicită NATO să continue să 
își dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid;

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru 
securitatea celor mai afectate state membre 
ale NATO; salută angajamentul asumat la 
summitul NATO din Țara Galilor de 
membrii alianței de a asigura că, până în 
anul 2024, cheltuielile de apărare vor 
ajunge la un nivel minim de 2 % din 
PIB; solicită NATO să continue să își 
dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid;

Or. en

Amendamentul 242
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru 
securitatea celor mai afectate state membre 

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru 
securitatea celor mai afectate state membre 
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ale NATO; solicită NATO să continue să 
își dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid;

ale NATO; solicită NATO să continue să 
își dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid; observă, însă, că 
Turcia, cel mai important membru NATO 
din zonă, nu și-a definit încă poziția în 
această chestiune;

Or. es

Amendamentul 243
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru 
securitatea celor mai afectate state membre 
ale NATO; solicită NATO să continue să 
își dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid;

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și, dacă este necesar, pentru 
punerea în aplicare a articolului 5 din 
Tratatul de la Washington; salută decizia 
summitului NATO din Țara Galilor privind 
măsurile de reasigurare strategică și Planul 
de acțiune al NATO pentru creșterea 
nivelului de reacție, elemente importante 
pentru securitatea celor mai afectate state 
membre ale NATO; solicită NATO să 
continue să își dezvolte capabilitățile de 
apărare cibernetică și de apărare 
antirachetă, inclusiv în regiunea Mării 
Negre, și să elaboreze planuri operative 
pentru descurajarea și contracararea 
războiului asimetric și hibrid;

Or. en

Amendamentul 244
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. salută angajamentul asumat de statele 
membre NATO pentru securitatea 
colectivă și articolul 5 din Tratatul de la 
Washington; salută decizia summitului 
NATO din Țara Galilor privind măsurile 
de reasigurare strategică și Planul de 
acțiune al NATO pentru creșterea nivelului 
de reacție, elemente importante pentru
securitatea celor mai afectate state membre 
ale NATO; solicită NATO să continue să 
își dezvolte capabilitățile de apărare 
cibernetică și de apărare antirachetă, 
inclusiv în regiunea Mării Negre, și să 
elaboreze planuri operative pentru 
descurajarea și contracararea războiului 
asimetric și hibrid;

22. este îngrijorat că angajamentul asumat 
de statele membre NATO pentru 
securitatea colectivă și articolul 5 din 
Tratatul de la Washington ar putea 
împiedica dialogul instituțiilor europene 
și al statelor membre cu țările vecine; își 
exprimă îngrijorarea profundă legată de
decizia summitului NATO din Țara Galilor 
privind măsurile de reasigurare strategică și 
Planul de acțiune al NATO pentru 
creșterea nivelului de reacție, elemente 
care pun în pericol securitatea celor mai 
afectate state membre ale NATO;

Or. es

Amendamentul 245
Ioan Mircea Pașcu

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. amintește că, deși în anul 2008 
planurile de acțiune ale Georgiei și 
Ucrainei pentru aderarea la NATO nu au 
fost acceptate, NATO a anunțat la 
summitul de la București că Georgia și 
Ucraina vor deveni membre ale alianței; 
observă că, după războiul din Georgia din 
2008 și după anexarea ilegală a Crimeii 
din 2014, Rusia a mutilat din punct de 
vedere teritorial cele două țări, astfel încât 
să nu mai fie eligibile pentru aderarea la 
NATO: consideră că, deși nu le poate 
apăra direct, NATO are obligația morală 
de a ajuta Georgia și Ucraina să se apere;



AM\1055090RO.doc 127/129 PE552.050v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 246
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută angajamentul aliaților NATO 
asumat în cadrul summitului din Newport 
de a crește nivelul cheltuielilor de apărare 
la 2 % din PIB în următorii 10 ani; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
declarațiile unor aliați care au anunțat 
noi tăieri și amintește, în acest context, 
articolul 3 din Tratatul de la Washington;

Or. en

Amendamentul 247
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că NATO ar trebui 
să își păstreze superioritatea navală și 
aeriană generală în bazinul Mării Negre 
și să-și mențină capacitatea de a 
monitoriza această regiune;

eliminat

Or. it

Amendamentul 248
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay, Aymeric Chauprade, Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 23. subliniază că superioritatea navală și 
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își păstreze superioritatea navală și aeriană 
generală în bazinul Mării Negre și să-și 
mențină capacitatea de a monitoriza 
această regiune;

aeriană generală a NATO în bazinul Mării 
Negre exacerbează, prin natura sa, 
tensiunile cu Rusia;

Or. fr

Amendamentul 249
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 
își păstreze superioritatea navală și aeriană 
generală în bazinul Mării Negre și să-și 
mențină capacitatea de a monitoriza 
această regiune;

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 
își păstreze prezența navală și aeriană 
generală în bazinul Mării Negre;

Or. es

Amendamentul 250
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 
își păstreze superioritatea navală și 
aeriană generală în bazinul Mării Negre 
și să-și mențină capacitatea de a 
monitoriza această regiune;

23. subliniază nevoia de a promova 
dialogul și cooperarea în materie de 
apărare și securitate între toate statele cu 
ieșire la mare, care să le permită să 
abordeze amenințările și provocările 
comune, respingând toate instigările la 
război și manifestările acestora, cum ar fi 
exercițiile militare;

Or. es

Amendamentul 251
Eleftherios Synadinos
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 
își păstreze superioritatea navală și 
aeriană generală în bazinul Mării Negre și 
să-și mențină capacitatea de a monitoriza 
această regiune;

23. subliniază faptul că NATO ar trebui să 
își păstreze echilibrul naval și aerian 
general în bazinul Mării Negre și să își
mențină capacitatea de a monitoriza 
această regiune;

Or. el

Amendamentul 252
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că pacea și stabilitatea 
popoarelor din statele riverane pot fi 
asigurate numai printr-un sistem de 
securitate colectiv, independent de 
interesele altor puteri; regretă că 
amestecurile Statelor Unite și insultele la 
adresa instituțiilor europene au creat un 
cadru profund negativ pentru asigurarea 
stabilității strategice a Mării Negre;

Or. es


