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Amendamentul 1
Tamás Meszerics, Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Referirea -1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Tratatul privind 
Uniunea Europeană, în special 
articolul 2, articolul 8 alineatul (1) și 
articolul 21,

Or. en

Amendamentul 2
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Referirea -1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolul 2, articolul 3 
alineatul (5), precum și articolele 8 și 21 
din Tratatul privind Uniunea Europeană,

Or. en

Amendamentul 3
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
din 20 aprilie 2015 privind revizuirea 
politicii europene de vecinătate (PEV),
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Or. fr

Amendamentul 4
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Referirea 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
privind Politica europeană de vecinătate 
din februarie 20085,

– având în vedere concluziile Consiliului 
privind Politica europeană de vecinătate 
din februarie 20085 și din aprilie 2015,

__________________ __________________
5 Concluziile Consiliului Afaceri Generale 
și Relații Externe din 18 februarie 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf

5 Concluziile Consiliului Afaceri Generale 
și Relații Externe din 18 februarie 2008, 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm
s_data/docs/pressdata/en/gena/98818.pdf

Or. en

Amendamentul 5
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere orientările pentru 
promovarea și protejarea respectării 
tuturor drepturilor omului pentru 
persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale (LGBTI), 
adoptate de Consiliul Afaceri Externe la 
24 iunie 2013,

Or. en

Amendamentul 6
Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, 
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Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Politica europeană de 
vecinătate din 20 noiembrie 2003, la 
relațiile cu vecinii noștri din est și din sud6, 
cea din 20 aprilie 2004 referitoare la 
Europa extinsă - noua Politică de 
vecinătate7, cea din 19 ianuarie referitoare 
la Politica europeană de vecinătate8, cea 
din 15 noiembrie 2007 referitoare la 
consolidarea Politicii europene de 
vecinătate9, cea din 7 aprilie 2011 
referitoare la revizuirea Politicii europene 
de vecinătate - dimensiunea estică10, cea 
din 7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea 
Politicii europene de vecinătate -
dimensiunea sudică11, cea din 14 
decembrie 2011 referitoare la revizuirea 
Politicii europene de vecinătate12, cea din 
23 octombrie 2013 referitoare la Politica 
europeană de vecinătate: către o 
consolidare a parteneriatului: Poziția 
Parlamentului European privind rapoartele 
din 201213, precum și cea din 12 martie 
2014 referitoare la evaluarea și stabilirea 
priorităților pentru relațiile UE cu țările din 
Parteneriatul Estic14,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare 
referitoare la Politica europeană de 
vecinătate din 20 noiembrie 2003, la 
relațiile cu vecinii noștri din est și din sud6, 
cea din 20 aprilie 2004 referitoare la 
Europa extinsă – noua Politică de 
vecinătate7, cea din 19 ianuarie referitoare 
la Politica europeană de vecinătate8, cea 
din 15 noiembrie 2007 referitoare la 
consolidarea Politicii europene de 
vecinătate9, cea din 20 mai 2010 
referitoare la necesitatea unei strategii 
UE pentru Caucazul de Sud, cea din
7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea 
Politicii europene de vecinătate –
dimensiunea estică10, cea din 7 aprilie 2011 
referitoare la revizuirea Politicii europene 
de vecinătate – dimensiunea sudică11, cea 
din 14 decembrie 2011 referitoare la 
revizuirea Politicii europene de 
vecinătate12, cea din 23 octombrie 2013 
referitoare la Politica europeană de 
vecinătate: către o consolidare a 
parteneriatului: Poziția Parlamentului 
European privind rapoartele din 201213, 
precum și cea din 12 martie 2014 
referitoare la evaluarea și stabilirea 
priorităților pentru relațiile UE cu țările din 
Parteneriatul Estic14,

__________________ __________________
6 Texte adoptate, P5_TA(2003)0520. 6 Texte adoptate, P5_TA(2003)0520.
7 Texte adoptate, P5_TA(2004)0278. 7 Texte adoptate, P5_TA(2004)0278.
8 Texte adoptate, P6_TA(2006)0028. 8 Texte adoptate, P6_TA(2006)0028.
9 Texte adoptate, P6_TA(2007)0538. 9 Texte adoptate, P6_TA(2007)0538.
10 Texte adoptate, P7_TA(2011)0153. 10 Texte adoptate, P7_TA(2011)0153.
11 Texte adoptate, P7_TA(2011)0154. 11 Texte adoptate, P7_TA(2011)0154.
12 Texte adoptate, P7_TA(2011)0576. 12 Texte adoptate, P7_TA(2011)0576.
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13 Texte adoptate, P7_TA(2013)0446. 13 Texte adoptate, P7_TA(2013)0446.
14 Texte adoptate, P7_TA(2014)0229. 14 Texte adoptate, P7_TA(2014)0229.

Or. en

Amendamentul 7
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația de la Riga 
din cadrul Summitului Parteneriatului 
estic al UE, organizat la 22 mai 2015,

Or. en

Amendamentul 8
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul grupului de 
reflecție la nivel înalt privind 
Comunitatea Energetică pentru Viitor,

Or. en

Amendamentul 9
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
Uniunii Europene (UE), a parteneriatelor
cu țările învecinate, cu scopul de a dezvolta 
o zonă de stabilitate, securitate și 
prosperitate comună;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
cooperării și parteneriatelor Uniunii 
Europene (UE) cu țările învecinate, cu 
scopul de a dezvolta o zonă de stabilitate, 
securitate și prosperitate comună;

Or. en

Amendamentul 10
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de 
vecinătate (PEV) a fost creată pentru 
consolidarea Uniunii Europene (UE), a 
parteneriatelor cu țările învecinate, cu 
scopul de a dezvolta o zonă de stabilitate, 
securitate și prosperitate comună;

A. întrucât scopul politicii europene de 
vecinătate (PEV), ca o componentă 
politică și economică coerentă a strategiei 
de politică externă a UE, prin exercitarea 
unei influențe active și sistematice asupra 
tuturor aspectelor legate de dezvoltarea 
țărilor din imediata sa vecinătate, este de 
a promova procesul de transformare 
socială ca o condiție prealabilă pentru 
dezvoltarea unei zone de stabilitate, 
securitate și prosperitate comune; întrucât, 
în acest scop, se depun eforturi pentru a 
asigura acceptarea structurilor 
democratice formale, a principiilor 
constituționale, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale și, mai presus de 
toate, introducerea unei economii de piață 
pe baza acquis-ului comunitar; 

Or. de

Amendamentul 11
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
Uniunii Europene (UE), a parteneriatelor
cu țările învecinate, cu scopul de a dezvolta 
o zonă de stabilitate, securitate și 
prosperitate comună;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru aprofundarea 
relațiilor, intensificarea cooperării și
consolidarea parteneriatelor Uniunii 
Europene (UE) cu țările învecinate, cu 
scopul de a dezvolta o zonă de 
prosperitate, stabilitate și securitate și 
comună;

Or. en

Amendamentul 12
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
Uniunii Europene (UE), a parteneriatelor
cu țările învecinate, cu scopul de a dezvolta 
o zonă de stabilitate, securitate și 
prosperitate comună;

A. întrucât politica europeană de vecinătate 
(PEV) este un instrument important și a 
fost creată pentru consolidarea 
parteneriatelor Uniunii Europene (UE) cu 
țările învecinate, cu scopul de a dezvolta o 
zonă de stabilitate, securitate și prosperitate 
comună, și întrucât pacea și stabilitatea în 
vecinătatea europeană prezintă o 
importanță crucială pentru propria 
securitate a UE;

Or. en

Amendamentul 13
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
Uniunii Europene (UE), a parteneriatelor
cu țările învecinate, cu scopul de a dezvolta 
o zonă de stabilitate, securitate și 
prosperitate comună;

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
parteneriatelor Uniunii Europene (UE) cu 
țările învecinate, cu scopul de a dezvolta o 
zonă de respect pentru democrație, 
drepturile omului și statul de drept, de
stabilitate, securitate și prosperitate 
comună;

Or. en

Amendamentul 14
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
Uniunii Europene (UE), a parteneriatelor
cu țările învecinate, cu scopul de a dezvolta 
o zonă de stabilitate, securitate și 
prosperitate comună;

A. întrucât Politica europeană de vecinătate 
(PEV) a fost creată pentru consolidarea 
parteneriatelor Uniunii Europene (UE) cu 
țările învecinate, cu scopul de a dezvolta o 
zonă de stabilitate, securitate și prosperitate 
comună, după cum se precizează la 
articolul 8 din TUE; întrucât obiectivul 
rămâne același;

Or. en

Amendamentul 15
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât acordurile de asociere 
semnate cu anumite țări partenere sunt 
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un instrument de promovare a unor 
reforme profunde și durabile;

Or. fr

Amendamentul 16
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile 
și mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările din imediata vecinătate a 
UE se află într-o continuă dinamică; 
întrucât evoluțiile în cauză variază de la 
provocări sociale și culturale uriașe, 
contradicții naționale, etnice, religioase și 
ideologice, probleme sociale grave, șomaj, 
sărăcie și un exod semnificativ de 
competențe, corupție și încălcări încă 
răspândite ale drepturilor omului și 
diviziuni sociale profunde, la prăbușirea 
structurii statale în unele țări învecinate, 
implicând tensiuni și conflicte tot mai 
mari între state; întrucât, din aceste 
motive, PEV nu a realizat niciunul dintre 
obiectivele sale în țările învecinate cu UE, 
făcând vecinătatea mai puțin stabilă și 
mai puțin sigură decât atunci când a fost 
lansată PEV;

Or. de

Amendamentul 17
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o B. întrucât, de la lansarea PEV, 
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continuă dinamică, sunt mai puțin stabile 
și mai puțin sigure decât atunci când a 
fost lansată PEV;

vecinătatea a suferit schimbări bruște și 
profunde și a suferit o deteriorare 
generală a situației drepturilor omului și 
o inversare a tendințelor de democratizare 
în majoritatea țărilor, cu unele excepții 
rare, cum ar fi Tunisia; întrucât situația 
este departe de a fi stabilă și sigură; 
întrucât principala provocare a PEV ar 
trebui să fie facilitarea tranziției către 
democrații favorabile incluziunii, 
responsabile, stabile și viabile;

Or. en

Amendamentul 18
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, din cauza numărului 
tot mai mare al provocărilor emergente și 
persistente în materie de securitate sunt 
mai puțin stabile și mai puțin sigure decât 
atunci când a fost lansată PEV;

Or. en

Amendamentul 19
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile,
mai puțin sigure și se confruntă cu o criză 
economică mai profundă decât atunci 
când a fost lansată PEV;



PE557.155v01-00 12/163 AM\1060848RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 20
Miroslav Poche

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt afectate de 
numărul în creștere al conflictelor 
violente sunt mai puțin stabile și mai puțin 
sigure decât atunci când a fost lansată 
PEV;

Or. en

Amendamentul 21
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
considerabil mai puțin sigure decât atunci 
când a fost lansată PEV;

Or. pl

Amendamentul 22
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV, fapt de natură să genereze 
amenințări la adresa securității externe a 
statelor membre sau a Uniunii în 
ansamblul său; întrucât 11 din 16 țări 
vizate de PEV sunt implicate în conflicte;

Or. bg

Amendamentul 23
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV; dintre cele șaisprezece țări 
(Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, 
Moldova și Ucraina, din Europa de Est, și 
Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, 
Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia, 
din Orientul Mijlociu și Africa de Nord), 
11 sunt în prezent afectate de conflicte; de 
asemenea, PEV ar trebui să ia în 
considerare faptul că aceste țări dispun de 
structurile și serviciile necesare pentru a 
gestiona asemenea situații de conflict;

Or. it

Amendamentul 24
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV; întrucât violențele s-au 
intensificat în multe state învecinate cu 
UE, afectând UE în mod direct;

Or. en

Amendamentul 25
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV;

B. întrucât țările vecine se află într-o 
continuă dinamică, sunt mai puțin stabile și 
mai puțin sigure decât atunci când a fost 
lansată PEV, fapt amplu demonstrat de 
crizele de stabilitate alarmante cu care se 
confruntă în prezent Uniunea, în estul 
Europei și în sudul Mediteranei;

Or. it

Amendamentul 26
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât valorile și principiile UE, 
inclusiv democrația, statul de drept, 
drepturile omului și instituțiile publice 
eficiente, responsabile și transparente 
sunt în interesul societăților vecine la fel 
de mult ca ale noastre în ceea ce privește 
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stabilitatea, securitatea și prosperitatea;

Or. en

Amendamentul 27
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE condamnă cu fermitate 
toate formele de încălcare a drepturilor 
omului, inclusiv violența împotriva 
femeilor și fetelor, violul, sclavia, crimele 
de onoare, căsătoriile forțate, munca 
copiilor și mutilarea genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 28
Miroslav Poche

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât vecinătatea reprezintă o 
sursă semnificativă de migrație atât 
legală, cât și ilegală către Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 29
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât UE se confruntă în prezent 
cu concurența din partea altor actori 
internaționali în imediata sa vecinătate;

Or. en

Amendamentul 30
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

C. întrucât evoluțiile de până acum din 
regiune au demonstrat că PEV, cu 
instrumentele, experiențele și propunerile 
sale adaptate strategiei de preaderare ca 
parte a politicii de extindere a UE și a 
implementării sale pe baza unor criterii și 
repere formale unilateral stabilite de UE,
este incapabilă să reacționeze în mod 
flexibil și prompt la condițiile care se 
schimbă rapid și să țină seama de 
condițiile reale de dezvoltare și de 
aspirațiile, posibilitățile și tradițiile 
statelor PEV individuale; 

Or. de

Amendamentul 31
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este cu greu capabilă
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reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

să reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

Or. en

Amendamentul 32
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat, creativ și 
flexibil la schimbările rapide și la condiții 
dificile;

Or. en

Amendamentul 33
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările de situație politică rapide, 
prilejuite de revoluțiile din țările arabe, 
îndeosebi în Tunisia;

Or. fr

Amendamentul 34
Mario Borghezio
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile;

C. întrucât evoluțiile din regiune începând 
cu 2004, dar în special în ultimii ani, au 
demonstrat că PEV este incapabilă să 
reacționeze în mod adecvat și prompt la 
schimbările rapide și la condiții dificile sau 
la conflictele în care sunt actualmente 
implicate unele țări din vecinătate;

Or. it

Amendamentul 35
David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât PEV rămâne o prioritate 
strategică a politicii externe a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 36
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât cele mai recente evoluții din 
țările PEV au arătat destul de clar că 
PEV nu este văzută de către țările 
învecinate cu UE ca fiind singura sursă 
disponibilă de sprijin pentru dezvoltarea 
lor și că PEV trebuie să convingă încă o 
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dată și în mod repetat cetățenii acestor 
țări cu privire la beneficiile pe care le 
oferă;

Or. de

Amendamentul 37
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât pacea și stabilitatea sunt 
elemente fundamentale ale PEV; întrucât 
țările partenere trebuie să respecte aceste 
principii și să depună eforturi pentru a 
găsi o soluție pașnică la conflictele 
existente; întrucât existența unor 
conflicte, inclusiv a celor înghețate sau 
prelungite, împiedică transformarea 
economică, socială și politică, precum și 
cooperarea regională, stabilitatea și 
securitatea; întrucât aceste conflicte 
subminează dezvoltarea unei reale 
dimensiuni multilaterale eficiente a PEV;

Or. en

Amendamentul 38
Anna Elżbieta Fotyga

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât securitatea și stabilitatea în 
vecinătatea estică sunt amenințate de 
prezența conflictelor prelungite; și 
întrucât retragerea forțelor străine din 
teritoriile ocupate din regiune este o 
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condiție prealabilă pentru soluționarea 
acestor conflicte prelungite;

Or. en

Amendamentul 39
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o mare parte a vecinătății 
continuă să fie afectată de conflicte și 
crize armate sau înghețate;

Or. en

Amendamentul 40
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât revizuirea PEV trebuie 
efectuată în scopul de a o consolida și în 
spiritul sprijinirii progresului către o 
politică externă și de securitate comună a 
UE cuprinzătoare și eficace în ansamblul 
său;

Or. en

Amendamentul 41
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât ocupațiile sau anexările 
străine rămân unul dintre principalele 
obstacole în calea păcii și securității în 
vecinătate; întrucât dreptul la 
autodeterminare și dreptul de proprietate 
asupra resurselor naturale sunt încălcate 
în teritoriile din Sahara Occidentală și 
Palestina; întrucât UE are o abordare 
contrastantă a cazurilor de ocupație, 
îndeosebi în propria vecinătate; întrucât 
coerența și respectarea strictă a dreptului 
internațional de către UE în legătură cu 
cazurile de ocupație sau anexare sunt 
esențiale pentru eficiența și credibilitatea 
PEV;

Or. en

Amendamentul 42
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia, împreună cu 
Consiliul și Parlamentul European, a 
încercat să reconfigureze PEV astfel încât 
să-i corecteze imperfecțiunile, mai ales 
după „Primăvara arabă”; întrucât acest fapt 
a fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
– Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

Or. en

Amendamentul 43
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia nu a reușit să 
reconfigureze PEV astfel încât să 
desprindă învățăminte din aceste evoluții 
și să ajute popoarele în cauză să 
instaureze sistemele democratice la care 
aspiră; întrucât acest fapt a fost reflectat în 
noul instrument de finanțare a PEV pentru 
perioada 2014-2020 – Instrumentul 
european de vecinătate (IEV);

Or. fr

Amendamentul 44
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat în mod 
repetat și fără succes să reconfigureze 
PEV astfel încât să-i corecteze 
imperfecțiunile și să o adapteze la noua 
situație națională și internațională, mai 
ales după „Primăvara arabă”; întrucât acest 
fapt a fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
– Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

Or. de

Amendamentul 45
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”, criza din Ucraina și 
tensiunile din alte zone apropiate de 
Uniunea Europeană; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
– Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

Or. bg

Amendamentul 46
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”, anexarea rusă a 
Crimeii și agresiunea din estul Ucrainei; 
întrucât acest fapt a fost reflectat în noul 
instrument de finanțare a PEV pentru 
perioada 2014-2020 – Instrumentul 
european de vecinătate (IEV);

Or. en

Amendamentul 47
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât recentele 
evoluții din regiunea vecinătății estice 
necesită un răspuns adecvat, întrucât
acest fapt a fost reflectat în noul instrument 
de finanțare a PEV pentru perioada 2014-
2020 – Instrumentul european de 
vecinătate (IEV);

Or. en

Amendamentul 48
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
– Instrumentul european de vecinătate 
(IEV), care atinge suma de 15,4 miliarde 
EUR;

Or. it

Amendamentul 49
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru perioada 2014-2020 
- Instrumentul european de vecinătate 
(IEV);

D. întrucât Comisia a încercat să 
reconfigureze PEV astfel încât să-i 
corecteze imperfecțiunile, mai ales după 
„Primăvara arabă”; întrucât acest fapt a 
fost reflectat în noul instrument de 
finanțare a PEV pentru 2014-2020 –
Instrumentul european de vecinătate (IEV) 
și prin instituirea Fondului European 
pentru Democrație (FED) în 2012, care 
completează acțiunile UE și ale statelor 
membre în zonă;

Or. en

Amendamentul 50
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în pofida eforturilor sale de 
a remodela PEV, Comisia nu a făcut 
nimic pentru a-și schimba abordarea de 
bază sau instrumentele utilizate pentru 
implementarea sa; întrucât recent, în 
contextul introducerii condiționalității în 
PEV și al obsesiei sale în legătură cu așa-
numitele forțe pro-reformă, Comisia a 
început să ia partea uneia dintre părți în 
cadrul conflictelor interne din țările 
partenere, de exemplu, între grupuri de 
oligarhi concurente;

Or. de

Amendamentul 51
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât insecuritatea, instabilitatea și 
condițiile socioeconomice nefavorabile 
prezente în țările din vecinătate pot avea 
un impact negativ și pot inversa tendințele 
democratice din trecut ;

Or. en

Amendamentul 52
Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât inițiativa AMICI („Inițiativă 
privind coordonarea investițiilor în sudul 
Mediteranei”) urmărește să reunească 
UE, SM, EFI, precum și IFI și alți 
donatori bilaterali și multilaterali, după 
caz, împreună cu țările partenere;

Or. en

Amendamentul 53
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât arhitectura de securitate a 
Europei și un număr de legi și acorduri 
internaționale au fost încălcate prin 
agresiunea împotriva Ucrainei, inclusiv 
ocuparea și anexarea Crimeii, de către 
Rusia;
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Or. en

Amendamentul 54
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în pofida complexității și a 
provocărilor în practică, Uniunea 
Europeană trebuie să rămână fermă în 
favoarea proceselor de tranziție în absolut 
toate țările în sprijinul democratizării, 
respectării drepturilor omului și a statului 
de drept;

Or. en

Amendamentul 55
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât integritatea teritorială și 
inviolabilitatea frontierelor partenerilor 
estici ar trebui să fie principiile directoare 
care definesc buna cooperare și 
stabilitatea în regiune;

Or. en

Amendamentul 56
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

E. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să 
își regândească politica sau să își 
contureze relațiile cu vecinii, ținând seama 
de diferitele realități interne și externe; 
întrucât Uniunea Europeană trebuie să 
soluționeze noile provocări din vecinătatea 
sa și să își adapteze strategia, analizându-și 
interesele și prioritățile și evaluându-și 
instrumentele politice, stimulentele și 
resursele disponibile, precum și 
atractivitatea acestora pentru partenerii săi; 
întrucât criticile exprimate în trecut de 
Parlamentul European cu privire la 
natura dezechilibrată a PEV și întârzierile 
inutile în punerea sa în aplicare s-au 
dovedit, de asemenea, nerealiste;

Or. de

Amendamentul 57
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

Ε. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să 
își regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile, dar 
și pe cele ale statelor sale membre, și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;
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Or. el

Amendamentul 58
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

E. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să 
își regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe, inclusiv politica tot mai agresivă 
a Rusiei față de vecinii UE și statele 
membre; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, astfel 
încât să asigure aplicarea acestora în mod 
coerent, precum și atractivitatea acestora 
pentru partenerii săi;

Or. en

Amendamentul 59
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 

E. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să 
își regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană poate 
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trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

să anticipeze cel mai bine aceste aspecte 
prin formularea unor răspunsuri adecvate 
la noile provocări din vecinătatea sa și să 
își adapteze strategia, analizându-și 
interesele și prioritățile și evaluându-și 
instrumentele politice, stimulentele și 
resursele disponibile, precum și 
atractivitatea acestora pentru partenerii săi;

Or. nl

Amendamentul 60
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

E. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să
își regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
punând în comun și combinând interesele 
și prioritățile proprii cu cele ale 
partenerilor săi, fără a penaliza în niciun 
mod țările care nu sunt eligibile pentru 
aderarea la UE, și evaluându-și 
instrumentele politice, stimulentele și 
resursele disponibile, precum și 
atractivitatea acestora pentru partenerii săi;

Or. it

Amendamentul 61
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, de la introducerea noi abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să-
și regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de diferitele realități interne și 
externe; întrucât Uniunea Europeană 
trebuie să soluționeze noile provocări din 
vecinătatea sa și să își adapteze strategia, 
analizându-și interesele și prioritățile și 
evaluându-și instrumentele politice, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi;

E. întrucât, de la introducerea noii abordări 
în 2011, evoluțiile politice din țările din 
vecinătate au demonstrat că UE trebuie să 
își regândească relațiile cu vecinii, ținând 
seama de realitățile sale interne și de 
situațiile schimbătoare din țările vecine;
întrucât vecinătatea UE este afectată de 
noi provocări, motiv pentru care Uniunea 
trebuie să adapteze sfera strategică a 
PEV, analizând interesele pe care le 
împarte cu vecinii săi, definind obiective 
și priorități comune, evaluând
instrumentele politice adecvate, 
stimulentele și resursele disponibile, 
precum și atractivitatea acestora pentru 
partenerii săi; întrucât atractivitatea UE 
față de țările vecine depinde de 
capacitatea sa de a implica pe deplin țările 
partenere în definirea priorităților;

Or. fr

Amendamentul 62
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât revizuirea din 2011 a PEV a 
afirmat că noua abordare trebuie să se 
bazeze pe răspundere reciprocă și pe un 
angajament comun în ceea ce privește 
valorile universale ale drepturilor omului, 
democrației și statului de drept;

Or. it

Amendamentul 63
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât UE ar trebui să joace un rol 
mai activ în rezolvarea pașnică a 
conflictelor existente, în special cele 
înghețate sau prelungite, care reprezintă 
în prezent un obstacol de netrecut pentru 
dezvoltarea deplină a PEV, atât în est, cât 
și în sud, împiedicând bunele relații de 
vecinătate și cooperarea regională;

Or. en

Amendamentul 64
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât PEV include diferite 
„vecinătăți”, cuprinzând țări cu diferite 
interese, ambiții și capacități;

Or. en

Amendamentul 65
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, în special, progresele în ceea 
ce privește soluționarea conflictelor și a 
controverselor dintre țările PEV ar trebui 
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considerate un criteriu important care 
trebuie evaluat în cadrul unor rapoarte de 
situație anuale;

Or. en

Amendamentul 66
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât soluția unui standard unic 
pentru întreaga vecinătate nu mai este 
realistă și dezirabilă, întrucât sunt 
necesare o abordare diferențiată și o 
politică adaptată pentru fiecare țară, cu
atât mai mult cu cât vecinătatea UE a 
devenit mai fragmentată ca niciodată, 
fiecare țară confruntându-se cu propriile 
sale probleme și provocări specifice și
având perspective diferite în multe 
privințe, inclusiv în ambițiile și așteptările 
față de UE; întrucât relațiile bilaterale ale 
UE cu țările PEV se află în stadii diferite 
de dezvoltare;

Or. nl

Amendamentul 67
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
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inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare și necesită o revizuire 
aprofundată;

Or. it

Amendamentul 68
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, dimensiunile 
sudică și estică ale PEV și țările 
individuale având perspective diferite în 
multe privințe, inclusiv în ambițiile și 
așteptările față de UE, în provocările cu 
care se confruntă și în mediul lor extern; 
întrucât relațiile bilaterale ale UE cu țările 
PEV se află în stadii diferite de dezvoltare;

Or. pl

Amendamentul 69
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 



AM\1060848RO.doc 35/163 PE557.155v01-00

RO

UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

UE; întrucât, în același timp, nu ar trebui 
pierdută din vedere perspectiva unui 
cadru partajat comun, bazat pe 
respectarea drepturilor universale; 
întrucât relațiile bilaterale ale UE cu țările 
PEV se află în stadii diferite de dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 70
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare; întrucât, cu toate acestea, 
orice progres incontestabil în materie de 
democrație și drepturile omului în țările 
vizate de PEV trebuie susținut indiferent 
de zona geografică în cauză și întrucât 
aceste țări ar trebui încurajate prin 
ajutoare adaptate progreselor realizate;

Or. fr

Amendamentul 71
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare; întrucât vecinii UE ar trebui 
să fie capabili să își construiască propriul 
viitor fără nicio presiune externă; 

Or. en

Amendamentul 72
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare; întrucât utilizarea eficientă a 
principiului „mai mult pentru mai mult” 
este de importanță fundamentală în 
conturarea și diferențierea relațiilor cu 
țările partenere;

Or. en

Amendamentul 73
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în stadii diferite de 
dezvoltare;

F. întrucât este nevoie de o abordare 
diferențiată, având în mod particular în 
vedere că vecinătatea UE a devenit mai 
fragmentată ca niciodată, țările având 
perspective diferite în multe privințe, 
inclusiv în ambițiile și așteptările față de 
UE; întrucât relațiile bilaterale ale UE cu 
țările PEV se află în diferite stadii de 
dezvoltare; în special, consideră că 
Uniunea Europeană ar trebui să 
„recompenseze” țările care demonstrează 
o cooperare sporită cu UE și care 
înregistrează progrese în promovarea 
valorilor europene, atât în ceea ce privește 
resursele, cât și alte stimulente în cadrul 
PEV;

Or. en

Amendamentul 74
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât obiectivele politicii de 
vecinătate pot fi realizate mai bine dacă 
aceasta este împărțită sub aspect 
conceptual în două dimensiuni: 
parteneriatul estic și vecinii sudici; cele 
două entități ar trebui separate și lăsate să 
se dezvolte fiecare în propria sa direcție 
distinctă;

Or. en
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Amendamentul 75
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât respectarea integrității 
teritoriale a statelor suverane este un 
principiu fundamental al relațiilor dintre 
țările din vecinătatea europeană, iar 
ocuparea unui teritoriu al unei țări de 
către o alta este inadmisibilă;

Or. en

Amendamentul 76
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât resursele aflate la dispoziția UE 
până în 2020, în cadrul financiar 
multianual, pentru acțiunile sale în calitate 
de „actor global” sunt de numai 6 % din 
bugetul total și trebuie să acopere toate 
programele aferente, inclusiv asistența 
pentru dezvoltare și cooperare;

G. întrucât este îngrijorător faptul că
resursele aflate la dispoziția UE până în 
2020, în cadrul financiar multianual, pentru 
acțiunile sale în calitate de „actor global” 
sunt de numai 6 % din bugetul total și 
trebuie să acopere toate programele 
aferente, inclusiv asistența pentru 
dezvoltare și cooperare;

Or. es

Amendamentul 77
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul G



AM\1060848RO.doc 39/163 PE557.155v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât resursele aflate la dispoziția UE 
până în 2020, în cadrul financiar 
multianual, pentru acțiunile sale în calitate 
de „actor global” sunt de numai 6 % din 
bugetul total și trebuie să acopere toate 
programele aferente, inclusiv asistența 
pentru dezvoltare și cooperare;

G. întrucât resursele aflate la dispoziția UE 
până în 2020, în cadrul financiar 
multianual, pentru acțiunile sale în calitate 
de „actor global” sunt de 6 % din bugetul 
total și trebuie să acopere toate programele 
aferente, inclusiv asistența pentru 
dezvoltare și cooperare;

Or. it

Amendamentul 78
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Agustín Díaz de 
Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, Beatriz Becerra 
Basterrechea, Nathalie Griesbeck, Jana Žitňanská

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât resursele aflate la dispoziția UE 
până în 2020, în cadrul financiar 
multianual, pentru acțiunile sale în calitate 
de „actor global” sunt de numai 6 % din 
bugetul total și trebuie să acopere toate 
programele aferente, inclusiv asistența 
pentru dezvoltare și cooperare;

G. întrucât resursele aflate la dispoziția UE 
până în 2020, în cadrul financiar 
multianual, pentru acțiunile sale în calitate 
de „actor global” sunt de numai 6 % din 
bugetul total și trebuie să acopere toate 
programele aferente, inclusiv asistența 
pentru dezvoltare și cooperare; întrucât 
importanța mobilizării resurselor interne 
ar trebui transpusă direct în creșterea 
investițiilor în dezvoltarea umană;

Or. en

Amendamentul 79
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât comerțul liber rămâne de 
importanță fundamentală pentru țările 
partenere și pentru însăși UE;

Or. en

Amendamentul 80
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar 
trebui să joace un rol important în 
Politica europeană de vecinătate, prin 
alinierea eforturilor și prin sprijinirea 
unei voci unice a Uniunii Europene;

eliminat

Or. it

Amendamentul 81
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene;

H. întrucât PEV a contribuit la 
articularea unei voci unice a UE în 
vecinătate în ansamblul său; întrucât 
statele membre ale UE ar trebui să joace un 
rol important în Politica europeană de 
vecinătate, prin alinierea eforturilor și prin 
sprijinirea unei voci unice a Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 82
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene;

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să își păstreze dreptul de a juca un rol 
important în vecinătatea europeană, pe 
baza propriilor legături și priorități 
naționale și regionale; întrucât diferitele 
interese și experiențe ale statelor membre 
ar putea fi un instrument valoros pentru 
conturarea unei politici de vecinătate 
coerente și mai eficiente;

Or. en

Amendamentul 83
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene;

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin creșterea credibilității și 
a capacității UE de a vorbi cu o singură 
voce;

Or. nl

Amendamentul 84
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene;

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin încercarea de a vorbi cu 
o singură voce la nivelul UE;

Or. de

Amendamentul 85
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene;

H. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
unice a Uniunii Europene; întrucât 
capacitatea UE de a vorbi cu o singură 
voce în politica externă este un obiectiv 
major, dar încă departe de a fi realizat; 

Or. it

Amendamentul 86
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Η. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în Politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 

Η. întrucât statele membre ale UE ar trebui 
să joace un rol important în politica 
europeană de vecinătate, prin alinierea 
eforturilor și prin sprijinirea unei voci 
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unice a Uniunii Europene; unice a Uniunii Europene, fără a-și trăda 
însă interesele naționale;

Or. el

Amendamentul 87
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât dezvoltarea PEV nu ar trebui 
sub nicio formă să fie văzută ca un efort 
de a crea noi zone de influență care să 
urmărească ruperea relațiilor tradiționale 
și istorice ale țărilor partenere cu ceilalți 
vecini;

Or. en

Amendamentul 88
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât dezvoltarea unei PEV Est 
eficiente ar trebui considerată de 
Federația Rusă drept o oportunitate de 
îmbunătățire a cooperării cu UE, pentru a 
defini sinergii și a reacționa la provocări 
comune;

Or. en
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Amendamentul 89
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante,

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante, întrucât trebuie subliniată 
importanța încurajării organizațiilor 
pentru drepturile femeilor și egalitatea de 
gen să participe la acest proces de 
consultare;

Or. en

Amendamentul 90
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante,

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante, întrucât acest proces ar trebui 
să ia forme adaptate fiecărei țări în cauză 
și nu se poate limita la reuniuni formale 
în care părțile interesate să fie doar 
informate asupra politicilor UE fără a 
primi niciun feedback cu privire la 
consultările purtate;

Or. fr



AM\1060848RO.doc 45/163 PE557.155v01-00

RO

Amendamentul 91
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante,

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante, întrucât scopul acestor 
consultări trebuie să fie acela de a 
identifica interesele și aspirațiile specifice 
ale țărilor partenere individuale ca o 
condiție prealabilă pentru eliminarea 
abordării „universal valabile”;

Or. de

Amendamentul 92
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante,

I. întrucât procesul de consultare desfășurat 
de Comisie ar trebui să fie cuprinzător și 
incluziv, astfel încât să garanteze 
consultarea tuturor părților interesate 
relevante, întrucât ar trebui depuse 
eforturi suplimentare pentru a spori 
vizibilitatea și gradul de conștientizare 
privind PEV la nivelul opiniei publice a 
țărilor partenere;

Or. en

Amendamentul 93
Gilles Pargneaux



PE557.155v01-00 46/163 AM\1060848RO.doc

RO

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât situația de securitate din 
Orientul Mijlociu este foarte alarmantă, 
iar repercusiunile sale se răspândesc în 
Europa, și întrucât mai multe state 
membre sunt implicate în lupta împotriva 
terorismului în țările din sudul și estul 
Mediteranei;

Or. fr

Amendamentul 94
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât vecinătatea estică și sudică se 
confruntă cu diverse probleme, iar 
abordarea cu succes a acestora presupune 
ca PEV să fie flexibilă și adaptabilă la 
nevoile și provocările specifice fiecărei 
regiuni;

Or. en

Amendamentul 95
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât UE nu va putea dezvolta o 
politică de vecinătate credibilă în 
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condițiile în care inegalitățile interne 
continuă să crească, iar unele state 
membre adoptă o abordare regresivă a 
drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 96
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât aspirațiile UE în est se 
ciocnesc de politica rusă agresivă care 
urmărește să slăbească dorința țărilor 
partenere de a stabili legături mai 
puternice cu UE;

Or. en

Amendamentul 97
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Considerentul Ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât principalele provocări pentru 
UE prezente în sud sunt grupurile 
extremiste și teroriste, precum si valul de 
migrație fără precedent care provine din 
țările din vecinătate; 

Or. en
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Amendamentul 98
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța, necesitatea și 
oportunitatea revizuirii PEV; subliniază că 
politica europeană de vecinătate revizuită 
ar trebui să poată oferi o reacție rapidă și 
adecvată la situațiile urgente de la fața 
locului, propunând totodată o viziune pe 
termen mediu și lung a dezvoltării relațiilor 
cu țările vecine;

Or. nl

Amendamentul 99
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune cuprinzătoare pe termen 
lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine; 
subliniază că revizuirea PEV ar trebui să 
implice alinierea și coerența deplină cu 
revizuirea Strategiei europene de 
securitate din 2003;

Or. en

Amendamentul 100
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă, flexibilă și 
adecvată la situația de la fața locului, 
propunând totodată o viziune pe termen 
lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine, 
atât într-un cadru bilateral, cât și 
multilateral;

Or. en

Amendamentul 101
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând în 
paralel o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 102
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine, cu 
care dorim să stabilim un parteneriat 
puternic și de durată; subliniază 
necesitatea intensificării schimburilor cu 
vecinii UE în legătură cu viitorul PEV, în 
scopul de a înțelege mai bine punctele lor 
de vedere și de a se asigura că PEV devine 
o politică mai utilă pentru a face față 
provocărilor comune; în acest sens, salută 
reuniunea dintre UE și miniștrii 
afacerilor externe din țările vecinătății 
sudice, desfășurată la Barcelona, în 
13 aprilie 2015, și reuniunea viitoare cu 
țările din est, de la Riga, din 21 și 
22 mai 2015;

Or. en

Amendamentul 103
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine și 
ținând seama de asimetriile dintre părți;
este de părere că trebuie creat un nou 
cadru pentru relațiile cu țările și regiunile 
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vizate de PEV, bazat pe respectarea strictă 
a dreptului internațional și a Cartei 
Organizației Națiunilor Unite, pe 
neintervenția în treburile lor interne și pe 
respectarea suveranității lor, destinat 
sprijinirii dezvoltării regiunilor vecine și 
promovării ocupării forței de muncă și 
educației, în locul unor acorduri de 
asociere destinate exclusiv stabilirii unor 
zone de liber schimb, care dăunează 
popoarelor PEV și care oferă beneficii 
numai în favoarea intereselor corporatiste 
de pe partea europeană și elitelor din 
statele PEV;

Or. es

Amendamentul 104
Ivo Vajgl, Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, 
Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune în materie de investiții
pe termen lung cu țările vecine, bazată pe 
lecțiile învățate și, în special, abordând 
lipsa de reactivitate, fără a neglija însă 
predictibilitatea; își exprimă profunda 
îngrijorare față de lipsa de inițiative din 
partea UE pentru o implicare în 
soluționarea „conflictelor înghețate” din
țările vecine;

Or. en
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Amendamentul 105
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine, 
respectând întotdeauna particularitățile 
naționale ale statelor din vecinătate;

Or. el

Amendamentul 106
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune ambițioasă pe termen 
lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 107
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune strategică pe termen 
lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 108
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune strategică pe termen 
lung a dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 109
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
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totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine, care 
își exercită dreptul suveran de a-și alege 
direcția în materie de politică externă;

Or. en

Amendamentul 110
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine, în 
conformitate cu angajamentul său de a 
promova valorile fundamentale pe care se 
bazează;

Or. en

Amendamentul 111
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine; 
reiterează faptul că flexibilitatea și 
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reactivitatea nu ar trebui să compromită 
predictibilitatea și continuitatea 
sprijinului european;

Or. en

Amendamentul 112
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine; 
reiterează faptul că flexibilitatea și 
reactivitatea nu ar trebui să compromită 
predictibilitatea și continuitatea 
sprijinului european;

Or. en

Amendamentul 113
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine; 
reiterează faptul că flexibilitatea și 
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reactivitatea nu ar trebui să compromită 
predictibilitatea și continuitatea 
sprijinului european;

Or. en

Amendamentul 114
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că Politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine;

1. subliniază importanța și oportunitatea 
revizuirii PEV; subliniază că politica 
europeană de vecinătate revizuită ar trebui 
să poată oferi o reacție rapidă și adecvată la 
situația de la fața locului, propunând 
totodată o viziune pe termen lung a 
dezvoltării relațiilor cu țările vecine; 
solicită ca Parlamentul să se implice în 
implementarea noii PEV și să fie informat 
periodic asupra evoluției sale în țările 
partenere;

Or. fr

Amendamentul 115
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. susține faptul că politica europeană de 
vecinătate este vitală pentru consolidarea 
credibilității politicii externe a UE și 
poziției sale la nivel mondial;

Or. hr
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Amendamentul 116
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de 
faptul că PEV ar trebui să urmărească 
crearea unor niveluri diferite de 
cooperare, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE ar trebui să țină 
cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. pl

Amendamentul 117
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valori și 
principii comune;

Or. es
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Amendamentul 118
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivele declarate 
inițiale – crearea unui spațiu de 
prosperitate, de stabilitate, de securitate și 
de bună vecinătate, care are la bază valorile 
și principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune aceste 
obiective în fruntea listei de priorități;

Or. fr

Amendamentul 119
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;

Or. en
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Amendamentul 120
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, 
garantând totodată respectarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității pentru fiecare țară în 
parte, își păstrează relevanța; subliniază, 
prin urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. it

Amendamentul 121
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, își 
păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. fr
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Amendamentul 122
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, stabilitate și securitate,
care are la bază valorile și principiile 
fondatoare ale Uniunii, prin intermediul 
unui dialog și al unei cooperări 
structurale profunde în țările învecinate și 
prin promovarea cooperării și integrării 
regionale, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități, adaptându-l la noua realitate și 
respectând particularitățile țărilor vecine 
individuale și voința democratică a 
populațiilor lor;

Or. en

Amendamentul 123
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unor reforme substanțiale în 
țările învecinate, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;
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Or. en

Amendamentul 124
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unor reforme substanțiale în 
țările învecinate, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;

Or. en

Amendamentul 125
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unor reforme semnificative în 
țările învecinate, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;

Or. en
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Amendamentul 126
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale în 
țările învecinate, realizată în propria lor 
sferă de responsabilitate și într-o manieră 
compatibilă cu circumstanțele naționale, 
își păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. de

Amendamentul 127
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate, de 
bună guvernanță și de bună vecinătate, 
care are la bază valorile și principiile 
fondatoare ale Uniunii, prin intermediul 
unor reforme structurale profunde în țările 
învecinate care să permită un angajament 
consolidat cu UE, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;
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Or. en

Amendamentul 128
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
acordarea de asistență și de stimulente în 
favoarea unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

Or. en

Amendamentul 129
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a repune acest obiectiv în 
fruntea listei de priorități;

Or. it
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Amendamentul 130
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, în conformitate cu 
articolul 8 din TUE, care are la bază 
valorile și principiile fondatoare ale 
Uniunii, prin intermediul unei transformări 
structurale profunde în țările învecinate și 
convenit cu acestea, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

Or. en

Amendamentul 131
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate, de 
securitate și de bună vecinătate, care are la 
bază valorile și principiile fondatoare ale 
Uniunii, prin intermediul unei transformări 
structurale profunde și de durată în țările 
învecinate, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;

Or. nl
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Amendamentul 132
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de stabilitate, de
prosperitate și de bună vecinătate, care are 
la bază valorile și principiile fondatoare ale 
Uniunii, prin intermediul unei transformări 
structurale profunde în țările învecinate, își 
păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. en

Amendamentul 133
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sofia Ribeiro, Jana Žitňanská, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate, de 
stabilitate și de bună vecinătate, care are la 
bază valorile și principiile fondatoare ale 
Uniunii, prin intermediul unei transformări 
structurale profunde în țările învecinate, își 
păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. en
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Amendamentul 134
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, fără a 
pierde însă din vedere cadrul cultural 
diferit al țărilor cu tradiții musulmane,
prin intermediul unei transformări 
structurale profunde în țările învecinate, își 
păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. it

Amendamentul 135
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; reiterează faptul că 
consolidarea statului de drept, sprijinirea 
democrației și a drepturilor omului sunt 
în interesul țărilor partenere; subliniază, 
prin urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;
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Or. en

Amendamentul 136
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate și al unui 
angajament reciproc privind 
recunoașterea și respectarea acestora, își 
păstrează relevanța; subliniază, prin 
urmare, necesitatea de a reveni la 
principiile de bază ale PEV și de a repune 
acest obiectiv în fruntea listei de priorități;

Or. fr

Amendamentul 137
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate prin 
acordarea de asistență în reformele 
structurale cerute, își păstrează relevanța; 
subliniază, prin urmare, necesitatea de a 
reveni la principiile de bază ale PEV și de a 
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repune acest obiectiv în fruntea listei de 
priorități;

Or. en

Amendamentul 138
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. consideră că obiectivul declarat inițial -
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități;

2. consideră că obiectivul declarat inițial –
crearea unui spațiu de prosperitate și de 
bună vecinătate, care are la bază valorile și 
principiile fondatoare ale Uniunii, prin 
intermediul unei transformări structurale 
profunde în țările învecinate, își păstrează 
relevanța; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a reveni la principiile de 
bază ale PEV și de a repune acest obiectiv 
în fruntea listei de priorități, luând în 
considerare lecțiile învățate și echilibrând 
coerența principiilor cu o abordare 
personalizată pentru fiecare partener;

Or. en

Amendamentul 139
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că provocarea 
fundamentală a PEV constă în realizarea 
de îmbunătățiri concrete și palpabile 
pentru cetățenii țărilor partenere – prin 
norme de călătorie mai simple și prin 
facilitarea și liberalizarea vizelor, prin 
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oportunități economice obținute din 
comerțul liber și cooperarea comercială, 
precum și o stabilitate politică axată, pe 
termen lung, pe democrație, statul de 
drept și respectarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 140
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază importanța strategică a 
PEV, ca o politică ce creează relații pe 
mai multe niveluri și o interdependență 
puternică între UE și partenerii săi din 
vecinătate; consideră că PEV ar trebui să 
devină politică mai puternică, mai 
motivată politic și mai eficientă, inclusiv 
prin consolidarea elementelor sale 
pozitive, cum ar fi un accent mai mare pe 
parteneriatul cu societățile, diferențierea 
și abordarea de tipul „mai mult pentru 
mai mult”;

Or. en

Amendamentul 141
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, statului de drept, democrației, 
libertății, egalității și respectării 
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obiectivul central al politicii revizuite; demnității umane pe care se întemeiază 
UE trebuie să rămână obiectivul central al 
politicii revizuite;

Or. en

Amendamentul 142
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, inclusiv drepturile femeilor și 
copiilor, ale democrației și statului de drept 
pe care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

Or. en

Amendamentul 143
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. bg

Amendamentul 144
Boris Zala
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Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE, precum și 
principiile de drept internațional, trebuie 
să rămână obiectivul central al politicii 
revizuite;

Or. en

Amendamentul 145
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE, precum și 
implementarea standardelor sociale, de 
mediu și de muncă aplicate la nivelul UE, 
ar trebui să fie un element central al 
politicii revizuite;

Or. de

Amendamentul 146
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 3. subliniază că respectul pentru valorile 
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fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână
obiectivul central al politicii revizuite;

fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și respectul pentru 
suveranitatea statelor trebuie să fie
obiectivul central al politicii revizuite;

Or. es

Amendamentul 147
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie plasat și mai 
adânc în centrul politicii revizuite, dincolo 
de orice altă considerație, îndeosebi de 
natură economică;

Or. fr

Amendamentul 148
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite, 
conform dispozițiilor articolului 2 din 
orice acord internațional încheiat de UE 
cu țări terțe;

Or. en
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Amendamentul 149
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite și 
solicită condiții mai stricte în ceea ce 
privește respectarea acestor valori 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 150
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite și să 
ghideze relațiile UE cu vecinii săi;

Or. en

Amendamentul 151
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite; 
consideră că aceste valori fundamentale 
se pot cristaliza mai eficient în țările PEV 
dacă nu sunt impuse în mod unilateral, ci 
oferite printr-o partajare autentică, care 
să le facă mai compatibile și, astfel, mai 
asimilabile cu structurile culturale 
respective ale acestora; invită UE să pună 
în aplicare măsuri de ecocondiționalitate 
eficiente privind progresele realizate de 
parteneri în ceea ce privește drepturile 
omului, statul de drept și democrația;

Or. it

Amendamentul 152
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite; 
susține că refuzul de a recunoaște 
transformările violente la frontierele 
naționale este o chestiune centrală a 
coerenței politice și a angajamentului 
fondat pe principiile dreptului 
internațional și ordinii mondiale; 

Or. hr
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Amendamentul 153
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite; 
subliniază importanța promovării 
drepturilor copiilor, a tinerilor și a 
egalității de gen pentru a construi 
societăți favorabile incluziunii, prospere și 
stabile în vecinătatea UE;

Or. en

Amendamentul 154
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite; 
subliniază rolul Reprezentantului Special 
al UE (RSUE) pentru drepturile omului și 
al Fondul European pentru Democrație 
(FED) în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 155
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite;

3. subliniază că respectul pentru valorile 
fundamentale universale ale drepturilor 
omului, democrației și statului de drept pe 
care se întemeiază UE trebuie să rămână 
obiectivul central al politicii revizuite; 
reiterează faptul că UE are un motiv 
serios de îngrijorare în ceea ce privește 
numărul uriaș de refugiați și de PSI care 
și-au părăsit locuințele în timpul sau în 
contextul actualelor conflictele din 
Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina 
și care sunt în continuare strămutați, 
refuzându-li-se drepturile de întoarcere, 
drepturile la securitate personală sau 
drepturile asupra proprietății; reafirmă 
drepturile persoanelor strămutate din 
zonele de conflict de a se întoarce la 
locuințele lor în condiții de siguranță și cu 
demnitate;

Or. en

Amendamentul 156
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. presupune că zona comună propusă 
de prosperitate și de bună vecinătate se va 
baza pe măsuri vizând promovarea 
„egalității și individualității fiecărui stat 
suveran și a tuturor drepturilor inerente 
suveranității sale”; în acest sens, solicită 
ca PEV să se concentreze puternic pe 
standardele convenite la nivel 
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internațional care reglementează 
cooperarea dintre state, ca parte a 
procesului CSCE/OSCE, standarde care, 
în interesul continuității și durabilității 
parteneriatelor, ar trebui să se bazeze pe 
avantajului reciproc și pe reconcilierea 
intereselor; atrage atenția asupra 
experiențelor pozitive acumulate și a 
rezultatelor obținute în contextul 
dezvoltării relațiilor cu Republica 
Populară Chineză și își reiterează 
convingerea că principiile care stau la 
baza acestor relații pot fi aplicate pentru 
PEV;

Or. de

Amendamentul 157
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, 
Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. întrucât obiectivele politicii de 
vecinătate pot fi realizate mai bine dacă 
aceasta este împărțită sub aspect 
conceptual în două dimensiuni: 
parteneriatul estic și vecinii sudici; cele 
două entități ar trebui separate și lăsate să 
se dezvolte fiecare în propria sa direcție 
distinctă; îndeamnă Comisia să facă din 
această separare o temă centrală a 
revizuirii PEV și, de fapt, să prezinte două 
cadre de politică separate, ca rezultat al 
revizuirii în curs;

Or. en

Amendamentul 158
Georgios Epitideios
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; 

Or. el

Amendamentul 159
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică și mai coerentă, cu o 
viziune politică reală și motivată politic; în 
acest sens, solicită UE să evite standardele 
duble mai ales în ceea ce privește 
drepturile omului și conflictele înghețate 
sau prelungite, respectând cu strictețe 
cadrul internațional privind drepturile 
omului și cadrul juridic umanitar; 
consideră că aceleași principii ar trebui să 
se aplice în aceste chestiuni pentru toate 
țările partenere, indiferent de partidele 
aflate la putere sau de interesele 
geopolitice ale UE;

Or. en

Amendamentul 160
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic, luând în considerare 
diferitele provocări cu care se confruntă 
țările din fiecare regiune, precum și 
aspirațiile lor diferite; subliniază rolul 
important al statelor membre, experiențele 
și relațiile bilaterale ale acestora cu țările 
PEV în conturarea unei politici coerente 
a UE;

Or. en

Amendamentul 161
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală
și motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică și motivată politic; invită 
UE să formuleze o viziune politică clară 
cu privire la PEV și să acorde o atenție 
deosebită priorităților politice proprii în 
vecinătatea estică și sudică; solicită 
numirea unor trimiși speciali pentru 
vecinătatea estică și sudică, cu misiunea de 
a coordona politic PEV-ul revizuit; 
subliniază necesitatea unei coordonări 
adecvate între trimișii speciali, ÎR/VP, 
comisarul pentru politica europeană de 
vecinătate și negocieri privind extinderea, 
delegațiile UE și reprezentanții speciali ai 
UE, pentru a evita suprapunerea 
eforturilor;

Or. en



PE557.155v01-00 80/163 AM\1060848RO.doc

RO

Amendamentul 162
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, mai bine direcționată și 
mai flexibilă, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

Or. en

Amendamentul 163
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
mai degrabă motivată politic decât de o 
logică birocratică; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit, precum și asigurarea 
unui plus de vizibilitate și de coerență 
globală;

Or. en

Amendamentul 164
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; sugerează evaluarea 
oportunității numirii unor trimiși speciali 
pentru vecinătatea estică și sudică, cu 
misiunea de a coordona politic PEV-ul 
revizuit;

Or. en

Amendamentul 165
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; prin urmare, insistă 
asupra necesității elaborării unui set de 
propuneri pentru a asigura coerența PEV 
cu dimensiunile politicii externe și de 
securitate ale acțiunii externe a UE;
solicită numirea unor reprezentanți 
speciali ai UE pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

Or. en

Amendamentul 166
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
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mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
reprezentanți speciali pentru vecinătatea 
estică și sudică, cu misiunea de a coordona 
politic PEV-ul revizuit;

Or. en

Amendamentul 167
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și
ambițioasă și motivată politic; solicită 
numirea unor trimiși speciali pentru 
vecinătatea estică și sudică, cu misiunea de 
a coordona politic PEV-ul revizuit;

Or. en

Amendamentul 168
Miroslav Poche

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
cu instrumente eficace pentru 
implementarea sa și motivată politic; 
solicită numirea unor trimiși speciali pentru 
vecinătatea estică și sudică, cu misiunea de 
a coordona politic PEV-ul revizuit;

Or. en
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Amendamentul 169
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic și strategic; solicită 
numirea unor trimiși speciali pentru 
vecinătatea estică și sudică, cu misiunea de 
a coordona politic PEV-ul revizuit;

Or. nl

Amendamentul 170
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; subliniază faptul că 
aceasta trebuie să ia în considerare și să 
se coordoneze cu politicile europene 
cheie, cum ar fi politica energetică, 
precum și cu probleme-cheie, cum ar fi 
migrația; solicită numirea unor trimiși 
speciali pentru vecinătatea estică și sudică,
cu misiunea de a coordona politic PEV-ul 
revizuit;

Or. en

Amendamentul 171
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic și să reflecte o analiză 
clară și o înțelegere aprofundată a 
interesului UE; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit, de a urmări în mod 
adecvat interesele UE și de a-i promova 
valorile fundamentale enunțate în cadrul 
PEV;

Or. en

Amendamentul 172
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; insistă asupra faptului că 
parteneriatul cu țările din Mediterană are 
un caracter strategic, întocmai precum 
Parteneriatul estic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit; remarcă faptul că 
numirea unor astfel de trimiși speciali 
poate contribui la garantarea unui 
echilibru între cele două părți ale 
vecinătății UE, precum și la coordonarea 
angajamentului Uniunii față de acestea;

Or. fr

Amendamentul 173
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit, și care să fie în strânsă 
relație cu punctul de contact responsabil 
cu drepturile omului din fiecare țară în 
cauză;

Or. fr

Amendamentul 174
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit, și monitorizarea 
progreselor în ceea ce privește 
parteneriatul și situația drepturilor 
femeilor și copiilor;

Or. en

Amendamentul 175
Ana Gomes
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit și de a fi angajați în toate 
acțiunile UE derulate în vecinătate;

Or. en

Amendamentul 176
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit;

4. subliniază că noua PEV trebuie să fie 
mai strategică, cu o viziune politică reală și 
motivată politic; solicită numirea unor 
trimiși speciali pentru vecinătatea estică și 
sudică, cu misiunea de a coordona politic 
PEV-ul revizuit; subliniază necesitatea 
unui consens privind importanța relațiilor 
strategice în regiunile de interes special 
pentru Uniune, și anume în jurul Mării 
Mediterane și a Mării Negre;

Or. bg

Amendamentul 177
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. crede cu tărie că o politică de 
vecinătate eficientă și de succes a UE este 
o condiție prealabilă pentru realizarea 
obiectivelor sale globale; în schimb, este 
preocupat de faptul că eșecul de a 
reforma PEV astfel încât să refacă 
stabilitatea și să promoveze prosperitatea 
în vecinătate ar adânci și mai mult lipsa 
de credibilitate și de influență a UE la 
nivel internațional;

Or. en

Amendamentul 178
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. reiterează faptul că așteaptă din 
partea Comisiei, în contextul reformării 
politicii de vecinătate, să prezinte 
propuneri clare privind natura relației 
dintre politica de vecinătate, ca o 
componentă și un instrument al politicii 
externe, și politica de extindere;

Or. de

Amendamentul 179
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 

eliminat
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mediu și lung, care să țină seama de 
faptul că PEV trebuie să urmărească 
crearea unor niveluri diferite de 
cooperare, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE trebuie să țină cont 
de prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. pl

Amendamentul 180
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE trebuie să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere interesele întregii societății, nu 
numai cele ale elitei politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să coopereze cu țările 
partenere din PEV; subliniază că, atunci 
când își definește propria abordare, UE ar 
trebui să țină cont de prioritățile sale și de 
cele ale țărilor respective, precum și de 
nivelul lor de dezvoltare, având în vedere 
interesele întregii societăți, nu numai cele 
ale elitei politice;

Or. el

Amendamentul 181
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unei abordări diferențiate în materie de 
cooperare, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE ar trebui să țină cont 
de prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, ținând seama totodată de 
ambiția politică și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en

Amendamentul 182
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE trebuie să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere interesele întregii societății, nu 
numai cele ale elitei politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să promoveze 
cooperarea, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE ar trebui să țină cont 
de prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en
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Amendamentul 183
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE trebuie să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere interesele întregii societății, nu 
numai cele ale elitei politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să promoveze 
cooperarea, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE ar trebui să țină cont 
de prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en

Amendamentul 184
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE trebuie să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere interesele întregii societății, nu 

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să promoveze 
cooperarea, în domenii diferite între țările 
partenere din PEV, dar și cu acestea; 
subliniază că, atunci când își definește 
propria abordare, UE ar trebui să țină cont 
de prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
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numai cele ale elitei politice; politice;

Or. en

Amendamentul 185
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, în condiții 
de egalitate, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. it

Amendamentul 186
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite cu țările partenere din 
PEV; subliniază că, atunci când își 
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definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

definește propria abordare, UE ar trebui să 
țină cont de interesele și prioritățile sale și 
de cele ale țărilor respective, precum și de 
nivelul lor de dezvoltare, având în vedere 
interesele întregii societăți;

Or. en

Amendamentul 187
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de interesele și
prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en

Amendamentul 188
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
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mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de interesele și
prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en

Amendamentul 189
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de interesele și
prioritățile sale și de cele ale țărilor 
respective, precum și de nivelul lor de 
dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societăți, nu numai cele ale elitei 
politice;

Or. en

Amendamentul 190
Boris Zala
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere mai degrabă interesele și aspirațiile 
societăților decât doar cele ale elitei 
politice sau administrative;

Or. en

Amendamentul 191
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere interesele întregii societăți;

Or. en
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Amendamentul 192
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 
întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
vedere mai ales interesele întregii societăți, 
nu numai cele ale elitei politice;

Or. en

Amendamentul 193
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV trebuie să urmărească crearea unor 
niveluri diferite de cooperare, în domenii 
diferite între țările partenere din PEV, dar 
și cu acestea; subliniază că, atunci când își 
definește propria abordare, UE trebuie să 
țină cont de prioritățile sale și de cele ale 
țărilor respective, precum și de nivelul lor 
de dezvoltare, având în vedere interesele 

5. solicită definirea priorităților și a 
obiectivelor strategice pe termen scurt, 
mediu și lung, care să țină seama de faptul 
că PEV ar trebui să urmărească crearea 
unor niveluri diferite de cooperare, în 
domenii diferite între țările partenere din 
PEV, dar și cu acestea; subliniază că, 
atunci când își definește propria abordare, 
UE ar trebui să țină cont de prioritățile sale 
și de cele ale țărilor respective, precum și 
de nivelul lor de dezvoltare, având în 
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întregii societății, nu numai cele ale elitei 
politice;

vedere interesele întregii societăți, nu 
numai cele ale elitei politice; este convins 
că responsabilizarea economică și politică 
a femeilor ar trebui să facă parte 
indispensabilă a acestor priorități, în 
scopul realizării unei societăți favorabile 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 194
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază rolul important jucat de 
societatea civilă în tranziție și procesele de 
reformă și dialogul politic în țările din 
cadrul PEV; invită UE să consolideze 
cooperarea cu societatea civilă și să îi 
ofere sprijin printr-o serie de diferite 
instrumente de finanțare;

Or. en

Amendamentul 195
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că rapoartele de situație 
anuale trebuie să reflecte aceste priorități 
și să conțină date comparative referitoare 
la anii anteriori, astfel încât să se 
măsoare progresele și deficiențele, și că 
toate părțile interesate relevante din țările 
PEV, inclusiv societatea civilă, ar trebui 
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să fie cu adevărat implicate și consultate 
înainte de redactarea acestor rapoarte;

Or. en

Amendamentul 196
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze implicarea locală,
asumarea responsabilității comune și 
caracterul incluziv, pentru a garanta că 
beneficiile PEV ajung la toate nivelurile 
societății din întreaga țară;

Or. en

Amendamentul 197
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze implicarea și asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

Or. en



PE557.155v01-00 98/163 AM\1060848RO.doc

RO

Amendamentul 198
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel regional și local și 
caracterul incluziv, pentru a garanta că 
beneficiile PEV ajung la toate nivelurile 
societății din întreaga țară;

Or. es

Amendamentul 199
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile comunității 
și societății din țările respective;

Or. nl

Amendamentul 200
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
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responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
diferitele țări;

Or. en

Amendamentul 201
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară, în loc să se concentreze în 
jurul anumitor grupuri;

Or. bg

Amendamentul 202
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară, printr-o comunicare 
îmbunătățită a obiectivelor PEV în 
societate, cu un accent special pe 
incluziunea femeilor, dar și a tinerilor, ca 
actori-cheie în modelarea viitorului;

Or. en
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Amendamentul 203
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară; subliniază că modernizarea 
economică și socială autonomă în țările 
din vecinătatea imediată a UE este 
imposibilă fără implicarea directă a 
cetățenilor acestor țări; subliniază faptul 
că o zonă comună de stabilitate trebuie 
așadar să se bazeze pe măsuri practice 
care să recunoască și să țină seama de 
circumstanțele, posibilitățile, tradițiile și 
culturile naționale specifice; 

Or. de

Amendamentul 204
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară; subliniază necesitatea 
sprijinului constant din partea UE pentru 
societatea civilă și alte părți interesate, 
respectându-le independența, prin 
consultare, transparență și acces veritabil 
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la informații, pentru o mai bună definire 
și implementare a politicilor bazate pe 
drepturi;

Or. en

Amendamentul 205
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară; susține că delegațiile 
Uniunii Europene joacă un rol important 
în stabilirea acestor relații și în 
implementarea PEV;

Or. fr

Amendamentul 206
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară;

6. subliniază că în centrul noii abordări ar 
trebui să figureze asumarea 
responsabilității la nivel local și caracterul 
incluziv, pentru a garanta că beneficiile 
PEV ajung la toate nivelurile societății din 
întreaga țară; subliniază faptul că 
implicarea și asumarea responsabilității 
partenerilor PEV în procesul de revizuire 
în sine sunt, de asemenea, esențiale 
pentru creșterea eficienței cadrului de 
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politici revizuit;

Or. en

Amendamentul 207
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. își exprimă convingerea că, în cazul în 
care țările partenere vor fi ajutate în 
consolidarea propriului potențial de 
dezvoltare, dialogul politic care 
caracterizează în prezent PEV trebuie să 
facă loc unui dialog social, economic și 
cultural mai larg care să cuprindă toate 
aspectele diversității politice, sociale, 
etnice și culturale a țărilor partenere; 
subliniază valoarea progreselor realizate 
prin cooperare teritorială, cu implicarea 
directă a autorităților locale; 

Or. de

Amendamentul 208
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază faptul că reformele 
economice trebuie să se alăture 
reformelor politice și că buna guvernanță 
nu poate fi obținută decât printr-un 
proces decizional deschis, responsabil și 
transparent, bazat pe instituții 
democratice;
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Or. en

Amendamentul 209
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu 
alte părți interesate;

eliminat

Or. it

Amendamentul 210
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu 
alte părți interesate;

eliminat

Or. el

Amendamentul 211
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 7. constată resursele limitate alocate 
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cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

Or. en

Amendamentul 212
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu 
nivelurile semnificativ mai mari ale 
resurselor investite în țările PEV de către 
părțile interesate din țările terțe; constată 
faptul că acest lucru subminează 
capacitatea UE de a promova și 
implementa politici compatibile cu 
interesele sale strategice în vecinătatea sa 
în fața concurenților de la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 213
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate, și subliniază necesitatea 
raționalizării sprijinului, concentrându-se 
pe țările care au realizat progrese 
demonstrabile în procesul de reformă și 
de democratizare;
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Or. it

Amendamentul 214
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; solicită ca alocarea de 
finanțare să țină seama de circumstanțele 
actuale din țările beneficiare și, într-o 
anumită măsură, să fie proporțională cu 
dimensiunea populației și cu progresele 
înregistrate în ceea ce privește democrația 
și drepturile omului; susține că aceasta 
nu trebuie să conducă la impunerea de 
reforme pur economice contrare 
intereselor populației țărilor în cauză;

Or. fr

Amendamentul 215
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; subliniază necesitatea 
consolidării mecanismelor de 
responsabilitate și transparență în țările 
partenere, pentru a garanta că acestea au 
capacitatea de a absorbi și cheltui 
fondurile într-un mod responsabil;
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Or. en

Amendamentul 216
Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; invită Comisia să 
consolideze capacitățile analitice ale UE 
cu privire la proces în cadrul și în jurul 
vecinătății, printre altele, prin alocarea 
acestor sarcini analitice și, în consecință, 
a unor resurse mai consistente pentru 
grupurile de reflecție ale UE, cum ar fi 
Fondul European pentru Democrație 
(FED) și altele;

Or. en

Amendamentul 217
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; consideră că, având în 
vedere mizele politice, economice și de 
securitate prezente în vecinătatea noastră 
sudică, ar trebui găsit un nou echilibru 
între resursele alocate țărilor 
Parteneriatului estic și cele alocate 
vecinilor din sud;



AM\1060848RO.doc 107/163 PE557.155v01-00

RO

Or. fr

Amendamentul 218
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; invită UE și statele 
membre să crească aceste resurse și să se 
asigure că sunt distribuite în mod 
echitabil și eficace între vecinătatea 
sudică și cea estică, în conformitate cu 
principiul flexibilității;

Or. es

Amendamentul 219
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate;

7. regretă resursele limitate alocate 
cooperării UE cu partenerii săi din 
vecinătate, în special în comparație cu alte 
părți interesate; consideră, în această 
privință, că este vital ca problema 
tunisiană să devină o prioritate, prin 
asumarea angajamente specifice din 
punct de vedere economic și investițional, 
în vederea sprijinirii tranziției 
democratice fragile, acordând atenție 
faptului că este în interesul întregii 
regiuni și al UE ca experimentul tunisian 
să aibă succes;
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Or. en

Amendamentul 220
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia și SEAE să propună 
modalități de simplificare a procesului de 
planificare și de alocare a sprijinului, 
astfel încât UE să poată reacționa în mod 
adecvat și eficient la condițiile 
schimbătoare din țările vecine; solicită 
Comisiei să crească nivelul sprijinului 
financiar din partea Fondului European 
pentru Democrație (FED) și să găsească 
modalități care să permită FED să 
utilizeze acest sprijin financiar pentru 
propriile scopuri administrative și 
operative;

Or. pl

Amendamentul 221
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. consideră că este necesară o mai bună 
coordonare cu statele membre pentru a se 
ajunge la o abordare comună a obiectivelor 
pe termen scurt și mediu ale cooperării UE 
cu țările vecine;
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Or. el

Amendamentul 222
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre 
pentru a se ajunge la o abordare comună 
a obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, inclusiv prin 
implementarea, în vecinătatea sudică, a 
inițiativei AMICI („Inițiativă privind 
coordonarea investițiilor în sudul 
Mediteranei”), care urmărește să 
reunească UE, SM, EFI, precum și IFI și 
alți donatori bilaterali și multilaterali, 
după caz, în parteneriat cu țările 
partenere, în scopul de a promova 
coordonarea, complementaritatea și 
sinergiile în cadrul programelor asociate 
investițiilor;

Or. en

Amendamentul 223
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre 
pentru a se ajunge la o abordare comună 
a obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, inclusiv prin 
implementarea Inițiativei privind 
coordonarea investițiilor în sudul 
Mediteranei (AMICI) în vecinătatea 
sudică, care urmărește să reunească UE, 
SM, EFI, precum și IFI și alți donatori 
bilaterali și multilaterali, după caz, în 
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cooperare cu țările partenere, în scopul de 
a promova coordonarea, 
complementaritatea și sinergiile în cadrul 
programelor asociate investițiilor;

Or. en

Amendamentul 224
Sofia Sakorafa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, inclusiv prin 
implementarea, în vecinătatea sudică, a 
inițiativei AMICI („Inițiativă privind 
coordonarea investițiilor în sudul 
Mediteranei”), care urmărește să 
reunească UE, SM, EFI, precum și IFI și 
alți donatori bilaterali și multilaterali, 
după caz, în parteneriat cu țările 
partenere, în scopul de a promova 
coordonarea, complementaritatea și 
sinergiile în cadrul programelor asociate 
investițiilor; solicită o programare comună 
cu statele sale membre; consideră că este 
necesară o mai bună coordonare cu statele 
membre pentru a se ajunge la o abordare 
comună a obiectivelor pe termen scurt și 
mediu ale cooperării UE cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 225
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, inclusiv prin 
implementarea, în vecinătatea sudică, a 
inițiativei AMICI („Inițiativă privind 
coordonarea investițiilor în sudul 
Mediteranei”), care urmărește să 
reunească UE, SM, EFI, precum și IFI și 
alți donatori bilaterali și multilaterali, 
după caz, în parteneriat cu țările 
partenere, în scopul de a promova 
coordonarea, complementaritatea și 
sinergiile în cadrul programelor asociate 
investițiilor; solicită o programare comună 
cu statele sale membre; consideră că este 
necesară o mai bună coordonare cu statele 
membre pentru a se ajunge la o abordare 
comună a obiectivelor pe termen scurt și 
mediu ale cooperării UE cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 226
Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, inclusiv prin 
intermediul inițiativei AMICI, și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

Or. en
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Amendamentul 227
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre
pentru a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale pentru a se ajunge 
la o abordare comună a obiectivelor pe 
termen scurt și mediu ale cooperării UE cu 
țările vecine;

Or. it

Amendamentul 228
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. îndeamnă UE să își îmbunătățească 
coordonarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale, în concordanță 
cu angajamentul său de a deveni un actor 
global mai responsabil, mai respectat și 
mai eficient în regiune, și solicită o 
programare comună cu statele membre; 
consideră că este indispensabilă o mai 
bună coordonare cu și între statele membre 
pentru a realiza și a urma o abordare 
comună a obiectivelor pe termen scurt și 
mediu ale cooperării UE cu țările vecine;

Or. en



AM\1060848RO.doc 113/163 PE557.155v01-00

RO

Amendamentul 229
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și insistă asupra 
necesității unei programări comune cu 
statele sale membre; consideră că este 
necesară o mai bună coordonare cu statele 
membre pentru a se ajunge la o abordare 
comună a obiectivelor pe termen scurt și 
mediu ale cooperării UE cu țările vecine;

Or. fr

Amendamentul 230
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; subliniază faptul că este necesară 
o mai bună coordonare cu statele membre 
pentru a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine și solicită 
deschiderea unei discuții pe acest subiect 
cu Consiliul;

Or. en

Amendamentul 231
Victor Boștinaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că o mai bună 
coordonare și aliniere a fiecărui stat 
membru cu PEV revizuită sunt esențiale
pentru a se ajunge la o abordare comună, 
coerentă și eficace a obiectivelor pe 
termen scurt și mediu ale cooperării UE cu 
țările vecine;

Or. en

Amendamentul 232
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre, 
precum și între diferitele instrumente ale 
UE, pentru a se ajunge la o abordare 
comună a obiectivelor pe termen scurt și 
mediu ale cooperării UE cu țările vecine;

Or. en

Amendamentul 233
Francesc Gambús
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Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre și cu 
autoritățile locale și regionale pentru a se 
ajunge la o abordare comună a obiectivelor 
pe termen scurt și mediu ale cooperării UE 
cu țările vecine;

Or. es

Amendamentul 234
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine; consideră 
că PEV trebuie să demonstreze că UE este 
dispusă și capabilă să demonstreze un 
leadership real, în raport cu partenerii 
noștri globali;

Or. en
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Amendamentul 235
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine;

8. invită UE să își îmbunătățească 
cooperarea cu alți donatori și instituții 
financiare internaționale și să facă o 
programare comună cu statele sale 
membre; consideră că este necesară o mai 
bună coordonare cu statele membre pentru 
a se ajunge la o abordare comună a 
obiectivelor pe termen scurt și mediu ale 
cooperării UE cu țările vecine; consideră 
că o mai mare coerență și consecvență 
între diferitele programe și instrumente 
ale UE este o condiție necesară pentru 
consolidarea PEV;

Or. it

Amendamentul 236
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită o programare comună cu 
statele sale membre; consideră că este 
necesară o mai bună coordonare cu 
statele membre pentru a se ajunge la o 
abordare comună a obiectivelor pe termen 
scurt și mediu ale cooperării UE cu țările 
vecine;

Or. en

Amendamentul 237
Demetris Papadakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. solicită o programare comună cu 
statele sale membre; consideră că este 
necesară o mai bună coordonare cu 
statele membre pentru a se ajunge la o 
abordare comună a obiectivelor pe termen 
scurt și mediu ale cooperării UE cu țările 
vecine;

Or. en

Amendamentul 238
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită Comisia să asigure mecanisme 
eficiente de monitorizare și supraveghere 
a cheltuielilor aferente sprijinului UE în 
țările PEV, inclusiv prin controlul 
exercitat de către societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 239
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar 
trebui să ia în considerare revizuirea noii 
PEV, iar IEV ar trebui, deci să reflecte 

9. subliniază necesitatea ca planurile de 
acțiune să fie elaborate cu respectarea 
deplină și absolută a caracteristicilor 
speciale și a istoriei specifice fiecărui stat 
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ambiția de a face PEV mai flexibilă; membru. Cooperarea cu țările vecine care 
mențin tendințe iredentiste față de statele 
membre nu poate fi continuată decât dacă 
dispar aceste tendințe;

Or. el

Amendamentul 240
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, 
iar IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția 
de a face PEV mai flexibilă;

9. subliniază faptul că UE ar trebui să 
armonizeze ambițiile unui angajament 
consolidat în vecinătatea sa cu o finanțare 
suficientă; consideră că evaluarea 
intermediară a instrumentelor financiare 
externe ar trebui să ia în considerare 
politica revizuită, inclusiv faptul că 
aceasta ar trebui să fie mai strategică și 
mai intervenționistă, iar IEV ar trebui deci 
să reflecte ambiția de a face PEV mai 
flexibilă;

Or. en

Amendamentul 241
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, 
iar IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția 
de a face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea PEV, iar 
IEV ar trebui deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai eficientă și mai flexibilă; își 
exprimă îndoiala cu privire la faptul că 
nivelul actual al bugetului UE este 
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capabil să susțină un nivel ridicat de 
ambiție în acest sens;

Or. en

Amendamentul 242
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai eficientă și să asigure 
predictibilitatea și sustenabilitatea 
angajamentului UE cu partenerii noștri, 
precum și un nivel adecvat de flexibilitate 
procedurală;

Or. en

Amendamentul 243
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea, precum și 
cerințele noii PEV, iar IEV ar trebui deci 
să reflecte și ambiția de a face PEV mai 
flexibilă;

Or. en
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Amendamentul 244
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă, mai predictibilă și 
mai receptivă la situațiile schimbătoare și 
problematice din teren;

Or. en

Amendamentul 245
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă; de asemenea, 
solicită o mai mare coerență și 
consecvență între diferitele instrumente 
financiare externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 246
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui, deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă;

9. consideră că evaluarea intermediară a 
instrumentelor financiare externe ar trebui 
să ia în considerare revizuirea noii PEV, iar 
IEV ar trebui deci să reflecte ambiția de a 
face PEV mai flexibilă; constată că 
această revizuire trebuie să ia totuși în 
considerare interesele și nevoile UE și ale 
partenerilor, angajamentul pentru 
reformare al partenerilor, nivelul de 
ambiție a relației, provocările și mediul 
geopolitic;

Or. en

Amendamentul 247
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. recunoscând faptul că reforma și 
tranziția trebuie să aibă întâietate și din 
dorința de a nu suscita așteptări 
nerealiste, insistă totuși asupra faptului 
că o perspectivă de aderare este susținută 
ca un stimulent pentru toate țările care 
sunt eligibile;

Or. en

Amendamentul 248
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recunoaște faptul că atitudinile față de 
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Europa și de UE în țările vecine au un 
impact real asupra conflictului, dar 
respinge orice complicitate cu acte de 
represiune și încălcări ale drepturilor 
omului în țările învecinate prin eforturi 
neinspirate în direcția unei stabilități de 
scurtă durată;

Or. en

Amendamentul 249
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază faptul că integrarea 
economică treptată a partenerilor asociați 
în piața internă a UE va permite crearea 
unui spațiu economic împreună cu 
aceștia;

Or. en

Amendamentul 250
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Subtitlul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reconfigurarea Politicii europene de 
vecinătate

O formă nouă și mai ancorată politic 
pentru politica europeană de vecinătate

Or. pl

Amendamentul 251
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV, cu respectarea 
caracteristicilor naționale ale statelor 
membre;

Or. el

Amendamentul 252
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
strategice, durabile cu țările din PEV; cere 
ca o viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

Or. en

Amendamentul 253
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
strategice, durabile cu țările din PEV; cere 
ca o viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

Or. en
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Amendamentul 254
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
strategice, durabile cu țările din PEV; cere 
ca o viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

Or. en

Amendamentul 255
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV interesate; cere 
ca o viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

Or. en

Amendamentul 256
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV, pe baza 
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viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

conservării valorilor UE și a promovării 
intereselor reciproce; cere ca o viziune 
politică clară să stea la baza aspectelor 
tehnice ale noii politici;

Or. en

Amendamentul 257
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; subliniază că 
cooperarea cu țările partenere PEV și 
continuarea implementării de politici ar 
trebui să fie în concordanță cu valorile și 
principiile UE, care constituie baza 
pentru aprofundarea integrării și 
cooperării; cere ca o viziune politică clară 
să stea la baza aspectelor tehnice ale noii 
politici;

Or. en

Amendamentul 258
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici să stea o 
viziune politică mai amplă și mai 
coerentă, căreia politica comercială 
trebuie să i se conformeze;
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Or. it

Amendamentul 259
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară care promovează 
interesele și valorile UE să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

Or. en

Amendamentul 260
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici;

10. subliniază necesitatea de a reconfigura 
PEV, pentru a construi parteneriate solide, 
durabile cu țările din PEV; cere ca o 
viziune politică clară să stea la baza 
aspectelor tehnice ale noii politici; 
consideră că PEV face parte din acțiunea 
externă a UE, al cărei potențial constă în 
capacitatea unică de a putea mobiliza – în 
cadrul unei abordări globale – o 
multitudine de instrumente în domeniile 
diplomației, securității, apărării, 
economiei, comerțului, dezvoltării și 
ajutorului umanitar;

Or. fr
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Amendamentul 261
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, pentru a 
dezvolta relații mai puternice și mai 
strategice care să corespundă mai bine 
ambiției și obiectivelor pe care țările PEV 
și UE caută să le realizeze;

Or. en

Amendamentul 262
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, pentru a 
dezvolta relații mai puternice și mai 
strategice care să corespundă mai bine 
ambiției și obiectivelor pe care diferitele 
țări din PEV și UE caută să le realizeze;

Or. en

Amendamentul 263
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, pentru a 
dezvolta relații mai puternice și mai 
strategice care să corespundă mai bine 
ambiției și obiectivelor pe care diferitele 
țări din PEV și UE caută să le realizeze;

Or. en

Amendamentul 264
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
obiectivelor la care aspiră diferitele țări din 
PEV în relațiile lor cu UE;

Or. el

Amendamentul 265
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor 
parteneriatului dintre diferitele țări din 
PEV și UE;
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Or. en

Amendamentul 266
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor 
parteneriatului dintre diferitele țări din 
PEV și UE;

Or. en

Amendamentul 267
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile 
lor cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor 
parteneriatului dintre diferitele țări din 
PEV și UE;

Or. en

Amendamentul 268
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 11
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente și criterii de 
evaluare, care corespund nivelului de 
ambiție și obiectivelor la care aspiră 
diferitele țări din PEV în relațiile lor cu 
UE;

Or. en

Amendamentul 269
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și
propriile sale instrumente, care corespund
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care ar trebui să 
corespundă nivelului de ambiție și 
obiectivelor la care aspiră diferitele țări din 
PEV în relațiile lor cu UE; subliniază 
faptul că țările care urmăresc un nivel 
avansat de angajament cu UE, ceea ce se 
traduce printr-un angajament dovedit în 
privința reformelor, ar trebui să 
beneficieze de o atenție specială;

Or. en

Amendamentul 270
Javier Nart, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și 11. subliniază că politica de extindere și 
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folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE;

cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; remarcă faptul că PEV 
ar trebui să își folosească propria sa 
metodologie și propriile sale instrumente, 
care corespund nivelului de ambiție și 
obiectivelor la care aspiră diferitele țări din 
PEV în relațiile lor cu UE;

Or. en

Amendamentul 271
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. remarcă faptul că PEV trebuie să-și
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE;

11. remarcă faptul că PEV ar trebui să își
folosească propria sa metodologie și 
propriile sale instrumente, care corespund 
nivelului de ambiție și obiectivelor la care 
aspiră diferitele țări din PEV în relațiile lor 
cu UE, precum și nevoilor lor;

Or. en

Amendamentul 272
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. în acest sens, solicită o aplicare 
consecventă a „abordării diferențiate” și 
subliniază faptul că principiul „mai mult 
pentru mai mult”, care este piatra de 
temelie a PEV revizuită, implică și 
principiul „mai puțin pentru mai puțin”
pentru țările PEV care nu prezintă nicio 
dorință de a realiza reformele convenite;
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Or. en

Amendamentul 273
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. insistă asupra faptului că asistența 
suplimentară prevăzută în principiul „mai 
mult pentru mai mult” ar trebui să fie 
substanțială, în scopul de a recompensa și 
sprijini efectiv țările partenere care s-au 
angajat cu adevărat să realizeze progrese 
concrete pe calea democratizării și a 
respectării drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 274
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. invită UE să ofere sprijin în 
continuare pentru Tunisia în cadrul 
principiului „mai mult pentru mai mult” 
la un nivel proporțional cu eforturile și 
angajamentele remarcabile asumate de 
poporul tunisian și de autoritățile țării;

Or. en

Amendamentul 275
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
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Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. subliniază că UE ar trebui să țină 
seama de interesele și nevoile UE și ale 
vecinilor acesteia, de angajamentul 
vecinilor față de reforme, de nivelul de 
ambiție al parteneriatului, precum și de 
diferitele dificultăți și de mediul 
geopolitic. invită Comisia să se 
concentreze asupra sectoarelor identificate 
împreună cu partenerii săi, sectoare în care 
se pot realiza progrese și o valoare 
adăugată cuprinzătoare, și să își extindă 
treptat cooperarea în funcție de realizări și 
ambiții;

Or. en

Amendamentul 276
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor strategice pentru toate țările 
PEV, identificate împreună cu partenerii 
săi, sectoare în care se pot realiza progrese 
și o valoare adăugată universală, și să își
extindă treptat cooperarea în funcție de 
realizări și ambiții;

Or. it

Amendamentul 277
Francisco José Millán Mon
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, pe baza intereselor comune,
sectoare în care se pot realiza progrese și o 
valoare adăugată universală, și să își
extindă treptat cooperarea în funcție de 
realizări, nevoi și ambiții;

Or. en

Amendamentul 278
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală 
cu beneficii reale pentru populație, și să 
își extindă treptat cooperarea în funcție de 
realizări și ambiții;

Or. it

Amendamentul 279
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
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progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de aceste realizări și în condițiile 
respectării drepturilor omului;

Or. es

Amendamentul 280
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și de țările învecinate;

Or. el

Amendamentul 281
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și interese;

Or. en



PE557.155v01-00 136/163 AM\1060848RO.doc

RO

Amendamentul 282
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și interese;

Or. en

Amendamentul 283
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și interese;

Or. en

Amendamentul 284
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Jana Žitňanská, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Punctul 12
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să-și extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții;

12. invită Comisia să se concentreze asupra 
sectoarelor identificate împreună cu 
partenerii săi, sectoare în care se pot realiza 
progrese și o valoare adăugată universală, 
și să își extindă treptat cooperarea în 
funcție de realizări și ambiții, îndeosebi să 
contribuie la creșterea economică și la 
dezvoltarea umană, cu accent pe noile 
generații;

Or. en

Amendamentul 285
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că Comunitatea 
Energiei, ca acord de integrare sectorială 
de succes, joacă un rol mai important în 
cadrul PEV, printre altele, prin fuziunea 
sa cu schemele de sprijin tehnic, cum ar fi 
programul INOGATE, și prin integrarea 
altor sectoare de infrastructură, cum ar fi 
transportul și telecomunicațiile, în 
Tratatul de instituire a Comunității 
Energiei;

Or. en

Amendamentul 286
Javier Nart, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 287
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; 

Or. el

Amendamentul 288
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; subliniază faptul că, în 
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țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

orice caz, Comisia a anunțat în iulie 2014 
că, pentru următorii cinci ani, nu sunt 
prevăzute noi aderări la UE;

Or. it

Amendamentul 289
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
acest lucru nu ar trebui interpretat, în nici 
un fel, ca o prejudecată asupra capacității 
de a candida la statutul de membru, după 
cum se prevede la articolul 49 din TUE;

Or. en

Amendamentul 290
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
acest lucru nu ar trebui interpretat, în nici 
un fel, ca o prejudecată asupra capacității 
de a candida la statutul de membru, după 
cum se prevede la articolul 49 din TUE;
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Or. en

Amendamentul 291
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate, două componente ale 
politicii externe, sunt politici separate, cu 
obiective diferite și se supun unor norme 
și sisteme juridice diferite, respectiv 
dreptul UE și dreptul internațional; 
reamintește, însă, că țările europene din
cadrul PEV pot să candideze la statutul de 
membre dacă îndeplinesc criteriile și 
condițiile de admitere, în conformitate cu 
articolul 49 din TUE;

Or. de

Amendamentul 292
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene din cadrul PEV ar trebui să 
aibă o perspectivă clară a statului de 
membre dacă îndeplinesc criteriile și 
condițiile de admitere, în conformitate cu 
articolul 49 din TUE;

Or. en
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Amendamentul 293
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene din cadrul PEV, ca orice 
țară europeană, pot să candideze la 
statutul de membre dacă îndeplinesc 
criteriile și condițiile de admitere, în 
conformitate cu articolul 49 din TUE;

Or. en

Amendamentul 294
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene din cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
eligibilitate și de admitere, în conformitate 
cu articolul 49 din TUE; subliniază, ținând 
cont de divergența tot mai mare în materie 
de aspirații și de pârghiile diferite, 
necesitatea de a face eforturi 
suplimentare și de a lua toate măsurile 
necesare pentru a sprijini și alte țări, care 
au o perspectivă europeană clară și care 
au exprimat aspirații și ambiții europene 
evidente;

Or. en
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Amendamentul 295
Gilles Pargneaux

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene în cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reamintește, însă, că 
țările europene din cadrul PEV pot să 
candideze la statutul de membre dacă 
îndeplinesc criteriile și condițiile de 
admitere, în conformitate cu articolul 49 
din TUE; în ceea ce privește țările fără o 
perspectivă de aderare, consideră că ar 
trebui stabilit un statut special de țară 
asociată sau de observator în cadrul 
principalelor instituții europene pentru 
țările care au atins un anumit nivel de 
aliniere instituțională, legislativă și de 
reglementare, îndeosebi pentru țările care 
dispun de un statut avansat;

Or. fr

Amendamentul 296
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; reiterează, cu toate 
acestea, că țările europene în cadrul PEV 
pot aplica pentru calitatea de membru în 
cazul în care îndeplinesc criteriile și 
condițiile de admitere prevăzute la 
articolul 49 din TUE;

13. subliniază că politica de extindere și 
cea de vecinătate sunt politici separate, cu 
obiective diferite; subliniază că țările care 
nu îndeplinesc criteriile geografice ale 
acestui articol nu ar trebui să fie 
penalizate pentru acest motiv, ci să 
primească o atenție mai mare, fiind în 
imposibilitatea de a se bucura pe viitor de 
beneficiile obținerii statutului de 
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candidat;

Or. it

Amendamentul 297
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia, la elaborarea noii 
politici europene de vecinătate, să facă uz 
de toate instrumentele de politică și de 
programare care și-au dovedit utilitatea în 
cadrul politicii de extindere a UE;

Or. hr

Amendamentul 298
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. avertizează că lipsa unei viziuni 
pozitive și anticipative a relațiilor viitoare 
cu partenerii cei mai ambițioși, inclusiv în 
contextul articolului 19 TUE, subminează 
logica condiționalității și îi privează pe 
parteneri de o ancorare geopolitică care 
să sprijine procesul de reformă;

Or. en

Amendamentul 299
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. este de părere că eventualitatea 
oferirii unei perspective europene țărilor 
din PaE care sunt cel mai mult angajate 
în aprofundarea relațiilor cu UE și care 
doresc să inițieze și să aplice reformele 
necesare atât la nivel politic, cât și la nivel 
economic, ar trebui să fie luată în 
considerare în mod corespunzător și să fie 
propusă ca un stimulent pentru 
continuarea integrării europene;

Or. en

Amendamentul 300
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. susține că PEV revizuită trebuie să 
găsească un echilibru între cele două 
părți ale vecinătății, mai ales în planul 
angajamentului politic și diplomatic; 
constată că, din acest punct de vedere, 
instituțiile UE și statele membre ar trebui 
să urmeze o abordare comună, 
echilibrată;

Or. fr

Amendamentul 301
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sprijinul pentru democrație, reforma Sprijinul pentru democrație, reforma 
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sistemului judiciar, statul de drept și 
dezvoltarea capacităților instituționale

sistemului judiciar, statul de drept, buna 
guvernanță și dezvoltarea capacităților 
instituționale

Or. en

Amendamentul 302
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Subtitlul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Sprijinul pentru democrație, reforma
sistemului judiciar, statul de drept și 
dezvoltarea capacităților instituționale

Sprijinul pentru democrație, reforma 
sistemului judiciar, statul de drept, 
construcția statală și dezvoltarea 
capacităților instituționale

Or. en

Amendamentul 303
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și 
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să își 
asume și să sprijine reformele 
democratice; subliniază faptul că UE ar 
trebui să pună în aplicare măsuri de 
responsabilizare pentru a garanta că cei 
responsabili de încălcări în țările 
partenere nu sunt nici sprijiniți, nici 
încurajați;
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Or. en

Amendamentul 304
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE și 
statele sale membre trebuie să fie dispuse 
și pregătite să ofere stimulente,know-how 
și expertiză pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

Or. en

Amendamentul 305
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere, pe baza 
know-how-ului său acumulat, sprijin 
efectiv pentru dezvoltarea în continuare a 
structurilor de stat democratic pentru a 
ajuta țările vecine să depășească 
provocările sociale și să își asume costurile 
economice pe care le presupun reformele 
democratice;

Or. nl
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Amendamentul 306
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice; salută, în 
special, progresele realizate în acest sens 
de Tunisia și subliniază că respectivele 
stimulente nu se pot limita la cerințele în 
materie de reforme structurale, neglijând 
provocările de ordin social cu care se 
confruntă o țară;

Or. fr

Amendamentul 307
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept, a bunei guvernanțe și a 
drepturilor omului au un rol central în 
PEV; subliniază că UE ar trebui să fie 
dispusă să ofere stimulente și know-how 
pentru a ajuta țările vecine să depășească 
provocările sociale și să își asume costurile 
economice pe care le presupun reformele 
democratice;

Or. en
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Amendamentul 308
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și 
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească obstacolele și să își asume 
costurile economice pe care le presupun 
reformele democratice;

Or. en

Amendamentul 309
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinul pentru 
democrație, statul de drept, consolidarea 
statului și drepturile omului au un rol 
central în PEV, după cum se stipulează la 
articolul 2 din fiecare acord internațional 
încheiat de UE cu țări terțe; subliniază că 
UE ar trebui să fie dispusă să ofere 
stimulente și know-how pentru a ajuta 
țările vecine să depășească provocările 
sociale și să își asume costurile economice 
pe care le presupun reformele democratice; 
consideră esențial ca PEV să ofere 
instrumentele necesare pentru a facilita 
reforme endogene; solicită UE să 
monitorizeze îndeaproape respectarea 
clauzelor privind democrația și drepturile 
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omului în toate acordurile încheiate de 
UE cu țări terțe; astfel, își reiterează 
apelul pentru introducerea sistematică a 
unor clauze obligatorii, executorii și 
nenegociabile privind drepturile omului 
în acordurile internaționale ale UE, 
precum și aplicarea lor deplină;

Or. en

Amendamentul 310
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului, 
precum și integritatea teritorială, au un rol 
central în PEV; subliniază că UE ar trebui
să fie dispusă să ofere stimulente și know-
how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

Or. en

Amendamentul 311
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept, a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale au un rol central 
în PEV; subliniază că UE ar trebui să fie 
dispusă să ofere stimulente și know-how 
pentru a ajuta țările vecine să depășească 
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asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

provocările politice, economice și sociale 
și să își asume costurile economice pe care 
le presupun reformele democratice;

Or. fr

Amendamentul 312
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază faptul că 
nicio politică nu poate contribui la 
periclitarea acestor valori absolute, în 
cazul în care ar fi adoptată în cadrul 
PEV; subliniază că UE ar trebui să fie 
dispusă să ofere stimulente și know-how 
pentru a ajuta țările vecine să depășească 
provocările sociale și să își asume costurile 
economice pe care le presupun reformele 
democratice;

Or. en

Amendamentul 313
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
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presupun reformele democratice; presupun reformele democratice și 
consolidarea instituțiilor statului;

Or. es

Amendamentul 314
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice;

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
presupun reformele democratice; în acest 
sens, subliniază importanța-cheie a 
sprijinirii serviciilor în promovarea 
instituirii, în țările partenere, a unor 
condiții favorabile creării de locuri de 
muncă care oferă un trai decent, protecție 
socială, educație, justiție socială și 
securitate juridică și în acest domeniu;

Or. de

Amendamentul 315
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE 
trebuie să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să-și
asume costurile economice pe care le 

14. consideră că sprijinirea democrației, a 
statului de drept și a drepturilor omului au 
un rol central în PEV; subliniază că UE ar 
trebui să fie dispusă să ofere stimulente și 
know-how pentru a ajuta țările vecine să 
depășească provocările sociale și să își
asume costurile economice pe care le 
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presupun reformele democratice; presupun reformele democratice; este 
conștient de faptul că, pentru a fi real și 
autentic, un astfel de sprijin pentru 
democrație și statul de drept nu poate fi 
folosit pentru a ajuta la formarea si 
menținerea de guverne autoritare sau 
regimuri militare, ci dimpotrivă, trebuie 
să se concentreze pe societatea civilă; 
consideră că UE ar trebui să pună în 
aplicare măsuri de responsabilizare 
pentru a garanta că cei responsabili de 
încălcări în țările partenere nu sunt nici 
sprijiniți, nici încurajați;

Or. it

Amendamentul 316
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază faptul că acordurile de 
asociere sunt cele mai avansate, dar nu 
reprezintă ultimul pas în relațiile dintre 
UE și vecinii săi;

Or. en

Amendamentul 317
Gilles Pargneaux

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. observă că simpla perspectivă a unor 
acorduri comerciale și de liber schimb nu 
mai oferă o pârghie suficient de eficace 
pentru a consolida parteneriatul nostru cu 
țările din vecinătate, îndeosebi țările din 
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sudul Mediteranei; invită Comisia să aibă 
în vedere mijloace alternative, precum 
proiecte de producție comune între nordul 
și sudul Mediteranei, în vederea 
revitalizării politicii europene de 
vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 318
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra în mod constant pe întărirea și 
consolidarea democrației, a statului de 
drept, a independenței sistemului judiciar și 
a respectului pentru minorități și 
diversitate, pe dreptul la libertatea de 
exprimare, libertatea presei și libertatea 
de asociere; evidențiază că dialogul politic 
și pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

Or. nl

Amendamentul 319
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, 
independența sistemului judiciar și a 
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respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

respectului pentru diversitate și drepturile 
minorităților, inclusiv drepturile 
persoanelor LGBT, drepturile persoanelor 
cu handicap, precum și drepturile 
persoanelor aparținând minorităților 
etnice; evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

Or. en

Amendamentul 320
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a bunei 
guvernanței, a independenței sistemului 
judiciar și a respectului pentru minorități și 
diversitate; evidențiază că dialogul politic 
și pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație; subliniază rolul de 
facilitare al Fondului European pentru 
Democrație în acest sens, completând 
instrumentele UE de până acum cu o 
abordare nouă, mai flexibilă și mai 
receptivă, complementară și eficientă din 
punct de vedere financiar; încurajează 
continuarea summiturilor UE ale 
ombudsmanilor țărilor Parteneriatului 
estic, precum cele organizate în 2011 și 
2013 în Parlamentul European, ca 
platformă de schimb de bune practici și 
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mijloc de consolidare a capacităților în 
statele Parteneriatului estic pentru 
crearea instituției naționale pentru 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 321
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitatea 
culturală, precum și necesitatea de a 
combate discriminarea grupurilor 
vulnerabile și a minorităților etnice și 
religioase; evidențiază că dezvoltarea 
capacităților în instituțiile naționale, 
inclusiv în parlamentele naționale, 
împreună cu sprijinirea societății civile, a 
grupurilor și partidelor politice pro-
democrație vor consolida dialogul politic 
și pluralismul, vor încuraja un climat 
inspirat de respectarea libertăților 
fundamentale și a drepturilor universale 
ale omului și vor crește nivelul de 
încredere socială;

Or. en

Amendamentul 322
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 15
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minoritățile de toate 
tipurile și diversitate; subliniază 
importanța promovării drepturilor 
femeilor și a participării lor egale în viața 
politică, economică, socială și culturală;
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație; recunoaște că sprijinul în 
favoarea unui Islam reformist reprezintă 
o pârghie importantă pentru consolidarea 
țărilor din vecinătatea sudică, mai ales 
dacă adepții săi se bucură deja de un 
sprijin larg în diferitele contexte politice;

Or. it

Amendamentul 323
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități, inclusiv 
grupurile religioase, îndeosebi creștini, și 
diversitate; evidențiază că dialogul politic 
și pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
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pro-democrație; pro-democrație;

Or. en

Amendamentul 324
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar, a luptei 
împotriva corupției și a respectului pentru 
minorități și diversitate; evidențiază că 
dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;

Or. en

Amendamentul 325
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar, a 
egalității de gen și a respectului pentru 
minorități și diversitate; evidențiază că 
dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
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naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a organizațiilor 
pentru drepturile femeilor și egalitatea de 
gen, a grupurilor și partidelor politice pro-
democrație;

Or. en

Amendamentul 326
Antonio López-Istúriz White, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Monika 
Flašíková Beňová, Nicola Caputo, Filiz Hyusmenova, Gabriel Mato, Julie Ward, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Sofia Ribeiro, 
Beatriz Becerra Basterrechea, Nathalie Griesbeck

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar, a 
justiției pentru copii, a drepturilor 
copiilor, a egalității de gen și a respectului 
pentru minorități și diversitate; evidențiază 
că dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație; 
subliniază importanța dezvoltării 
sistemelor de promovare a participării 
tinerilor;

Or. en

Amendamentul 327
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
subliniază, în special, importanța 
promovării drepturilor femeilor și a 
participării lor egale în viața politică, 
economică, socială și culturală; solicită 
UE să asigure integrarea perspectivei de 
gen în toate politicile sale; evidențiază că 
dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;

Or. en

Amendamentul 328
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru drepturile femeilor, ale 
minorităților și diversitate; evidențiază că 
dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;
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Or. fr

Amendamentul 329
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, precum și la nivelul 
autorităților regionale și locale, împreună 
cu sprijinirea societății civile, a grupurilor 
și partidelor politice pro-democrație;

Or. es

Amendamentul 330
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a sindicatelor, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;
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Or. es

Amendamentul 331
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;

Or. el

Amendamentul 332
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație; invită la sprijinirea în 
continuare a societății civile, a IMM-
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urilor locale și a altor actori nestatali, 
care constituie forța motrice în procesul 
de reformă;

Or. en

Amendamentul 333
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar, a 
libertății mass-mediei și a respectului 
pentru minorități și diversitate; evidențiază 
că dialogul politic și pluralismul vor fi 
consolidate prin dezvoltarea de capacități 
în instituțiile lor naționale, inclusiv în 
parlamentele naționale, împreună cu 
sprijinirea societății civile, a grupurilor și 
partidelor politice pro-democrație;

Or. en

Amendamentul 334
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 

15. subliniază necesitatea continuă de a se 
concentra pe întărirea și consolidarea 
democrației, a statului de drept, a 
independenței sistemului judiciar și a 
respectului pentru minorități și diversitate; 
evidențiază că dialogul politic și 
pluralismul vor fi consolidate prin 
dezvoltarea de capacități în instituțiile lor 
naționale, inclusiv în parlamentele 
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naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație;

naționale, împreună cu sprijinirea societății 
civile, a grupurilor și partidelor politice 
pro-democrație; subliniază importanța 
respectării suveranității statelor cu care 
Uniunea Europeană întreține relații și a 
neintervenției în afacerile lor interne;

Or. es


