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Amendamentul 335
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază importanța dezvoltării 
dimensiunii sociale a PEV, prin 
implicarea alături de parteneri în lupta 
împotriva sărăciei și a excluziunii, prin 
stimularea ocupării forței de muncă și a 
creșterii economice echitabile, prin 
facilitarea relațiilor de muncă sănătoase 
și prin promovarea educației, a muncii 
decente și a standardelor sociale europene 
în zona de vecinătate, abordând astfel 
cauzele profunde ale migrației 
neregulamentare și evitând dumpingului 
social;

Or. en

Amendamentul 336
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. invită Comisia ca, în cadrul relațiilor 
cu statele PEV, să țină cont de 
constelațiile interne de forțe politice, 
adesea sensibile, care există în aceste țări, 
cu privire la asocierea politică și 
integrarea economică; reiterează 
solicitarea ca partenerii PEV să se 
angajeze să ia deciziile finale numai cu 
implicarea unui public cât mai larg, cu 
atât mai mult cu cât există posibilități în 
acest sens în statele respective, precum 
organizarea de referendumuri;



PE557.192v01-00 4/172 AM\1061320RO.doc

RO

Or. de

Amendamentul 337
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că politica europeană de 
vecinătate revizuită ar trebui să intensifice 
promovarea libertăților fundamentale în 
țările din cadrul PEV prin încurajarea 
libertății de exprimare, de asociere și de 
întrunire pașnică, care favorizează 
exercitarea drepturilor economice, sociale 
și culturale;

Or. en

Amendamentul 338
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. remarcă faptul că partidele și 
grupurile politice din cadrul 
parlamentelor statelor membre ale UE și 
din cadrul Parlamentului European pot 
juca un rol decisiv în sprijinirea 
partidelor politice favorabile democrației;

Or. fr

Amendamentul 339
László Tőkés
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Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra rolului important pe 
care ar trebui să îl îndeplinească PEV în 
dezvoltarea unei societăți civile înfloritoare 
și active în procesele de democratizare și 
de transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; 
evidențiază, de asemenea, rolul 
semnificativ pe care societatea civilă îl 
poate juca în abordarea eficientă și 
eficace a principalelor aspecte sociale și 
în oferirea unui răspuns la nevoile locale 
prin incluziunea tinerilor; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

Or. en

Amendamentul 340
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare, active și 
independente în procesele de 
democratizare și de transformare, a 
monitorizării și a identificării 
amenințărilor la adresa funcționării 
independente a societății civile, precum și 
a luării de măsuri pentru gestionarea 
acestor amenințări; subliniază nevoia de 
sprijin care include și partenerii sociali și 
comunitatea de afaceri în cadrul 
procesului de transformare și de 
democratizare; subliniază importanța 
firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
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internaționale de afaceri;

Or. en

Amendamentul 341
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; solicită o 
implicare sporită în dialogul dintre UE și 
actorii societății civile din țările învecinate 
vizate de PEV; subliniază importanța 
firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

Or. en

Amendamentul 342
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri;
subliniază importanța firmelor europene 
și rolul lor în promovarea și difuzarea 
standardelor internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali; atrage atenția asupra implicațiilor 
negative ale prezenței întreprinderilor 
europene în unele din țările din cadrul 
politicii de vecinătate;

Or. es
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Amendamentul 343
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; 
subliniază importanța firmelor europene și 
rolul lor în promovarea și difuzarea 
standardelor internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și reprezentanții întreprinderilor 
mici și mijlocii; subliniază importanța 
firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

Or. pl

Amendamentul 344
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri, ținând seama în
mod corespunzător de factorul uman și de 
interesele forței de muncă;

Or. el
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Amendamentul 345
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri; solicită 
intensificarea dialogului cu societatea 
civilă, care să fie inclus în politica 
europeană de vecinătate revizuită, cu un 
sprijin consolidat în mod semnificativ 
destinat organizațiilor societății civile și în 
special organizațiilor pentru apărarea 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 346
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri; cheamă la 
elaborarea și deschiderea de programe 
care să poată fi accesate de către 
societatea civilă care activează în zonele 
de conflict înghețat și în regiunile 
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separatiste nerecunoscute de UE, în 
vederea promovării democrației, a 
valorilor și a libertăților;

Or. en

Amendamentul 347
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri; reiterează 
necesitatea unui puternic sprijin 
economic pentru țările din cadrul PEV cu 
un guvern învestit în mod democratic în 
urma alegerilor desfășurate în 
conformitate cu standardele 
internaționale;

Or. it

Amendamentul 348
Gilles Pargneaux

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 

16. insistă asupra importanței dezvoltării 
unei societăți civile înfloritoare și active în 
procesele de democratizare și de 
transformare, care include și partenerii 
sociali și comunitatea de afaceri; subliniază 
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importanța firmelor europene și rolul lor în 
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri;

importanța firmelor europene și rolul lor în
promovarea și difuzarea standardelor 
internaționale de afaceri; în acest context, 
subliniază posibilitatea extinderii 
principiului statutului de „partener 
pentru democrație” și în cazul țărilor care 
doresc să se apropie mai mult de 
principiile europene;

Or. fr

Amendamentul 349
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază importanța promovării 
egalității de gen și a emancipării femeilor 
prin educație, formare și respectarea 
deplină a drepturilor acestora, în cadrul 
reformei democratice, și subliniază că 
acest lucru ar trebui să se reflecte în 
dimensiunea politică și în cea strategică 
ale PEV;

Or. en

Amendamentul 350
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază că abordarea bazată pe 
„parteneriatului cu societățile” ar trebui 
consolidată și promovată; îndeamnă la 
definirea intereselor și obiectivelor 
comune ale politicii prin consultarea 
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tuturor părților interesate din societate, 
nu doar a autorităților;

Or. en

Amendamentul 351
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. consideră că libertatea mass-media, 
libertatea religioasă și de credință, 
precum și libertatea de întrunire 
constituie elemente politice esențiale pe 
care țările din cadrul PEV trebuie să le 
garanteze cu scopul de a-și demonstra 
angajamentul față de democrație, de 
drepturile omului și de statul de drept;

Or. en

Amendamentul 352
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. solicită Uniunii Europene și statelor 
membre să consolideze parteneriatele 
dintre diferite organizații și sectoare ale 
societății pentru a le transfera 
răspunderea în privința procesului de 
vecinătate european; reafirmă că acest 
lucru ar trebui realizat, printre altele, prin 
crearea de legături orizontale între diferiți 
actori sociali pe baza unor parteneriate de 
înfrățire între organizațiile societății civile 
(ONG-uri, sindicate, organizații de 
afaceri, mass-media, organizații de
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tineret), precum și pe baza proiectelor de 
înfrățire cu autoritățile naționale 
autoritățile și cu administrațiile (în special 
în sectorul educației);

Or. en

Amendamentul 353
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Subtitlul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Diferențiere și condiționalitate Diferențiere fără condiționalitate

Or. de

Amendamentul 354
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu 
ar trebui să se facă numai între partenerii 
din est și cei din sud, ci și între diferitele 
țări din PEV;

eliminat

Or. el

Amendamentul 355
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea ar 
trebui să se facă nu atât între partenerii din 
est și cei din sud, cât mai curând între 
diferitele țări din PEV; ia act de faptul că o 
diferențiere mai profundă și o abordare 
adaptată ar trebui să se bazeze pe 
asumarea responsabilității și pe interese 
comune, fără clasificări rigide sau 
ierarhizarea partenerilor și pornind de la 
o evaluare comună cuprinzătoare a 
potențialului relației noastre cu fiecare 
partener;

Or. en

Amendamentul 356
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea ar 
trebui să se facă nu atât între partenerii din 
est și cei din sud, cât mai curând între 
diferitele țări din PEV; ia act de faptul că o 
diferențiere mai profundă și o abordare 
adaptată ar trebui să se bazeze pe 
asumarea responsabilității și pe interese 
comune, fără clasificări rigide sau 
ierarhizarea partenerilor și pornind de la 
o evaluare comună cuprinzătoare a 
potențialului relației noastre cu fiecare 
partener;

Or. en
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Amendamentul 357
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea ar 
trebui să se facă nu atât între partenerii din 
est și cei din sud, cât mai curând între 
diferitele țări din PEV; ia act de faptul că o 
diferențiere mai profundă și o abordare 
adaptată ar trebui să se bazeze pe 
asumarea responsabilității și pe interese 
comune, fără clasificări rigide sau 
ierarhizarea partenerilor și pornind de la 
o evaluare comună cuprinzătoare a 
potențialului relației noastre cu fiecare 
partener;

Or. en

Amendamentul 358
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă în rândul țărilor partenere; 
subliniază că diferențierea nu ar trebui să 
se facă numai între partenerii din est și cei 
din sud, ci și în cadrul fiecăreia dintre 
aceste două dimensiuni regionale;

Or. en
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Amendamentul 359
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că fiecare țară 
parteneră poate să își dezvolte relațiile cu 
UE în mod diferit; subliniază că 
diferențierea nu ar trebui să se facă numai 
între partenerii din est și cei din sud, ci și 
între diferitele țări din PEV; subliniază că 
PEV constituie o parte esențială a politicii 
externe a UE și trebuie să rămână o 
politică unică prevăzută cu aceleași 
instrumente pentru cele două dimensiuni 
ale sale;

Or. en

Amendamentul 360
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; consideră că diferențierea nu 
trebuie să ia în considerare doar diferitele 
aspirații și progrese ale diverselor țări, ci 
și situația lor geopolitică și importanța lor 
strategică pentru Uniunea Europeană; 
subliniază că diferențierea nu ar trebui să 
se facă numai între partenerii din est și cei 
din sud, ci și între diferitele țări din PEV;
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Amendamentul 361
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă între partenerii din est și 
cei din sud, ci între diferitele țări din PEV;

Or. en

Amendamentul 362
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă între partenerii din est și 
cei din sud, ci între diferitele țări din PEV;

Or. en

Amendamentul 363
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV, ținând seama de faptul că 
această politică îi vizează atât pe vecinii 
europeni, cât și pe cei neeuropeni;

Or. en

Amendamentul 364
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV;

17. cere ca PEV să se dezvolte într-un 
cadru de politici mai personalizat și mai 
flexibil, care să se adapteze la diversitatea 
existentă; subliniază că diferențierea nu ar 
trebui să se facă numai între partenerii din 
est și cei din sud, ci și între diferitele țări 
din PEV; remarcă faptul că diferențierea 
între țările din vecinătatea sudică și cea 
estică nu trebuie să se facă în detrimentul 
obiectivului de integrare regională;

Or. fr

Amendamentul 365
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a 
implementa condiționalitatea în legătură 
cu procesele de reformă; subliniază că UE 
nu poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble;
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și 
urmează politica europeană;

18. subliniază că UE nu poate să facă 
compromisuri în ceea ce privește cazurile 
de încălcare a drepturilor omului și 
trebuie să evite crearea de standarde duble;

Or. es

Amendamentul 366
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază că PEV care are drept 
obiectiv consolidarea potențialului țărilor 
partenere, care se bazează pe ambiții, 
interese și obiective diferite, pe tradițiile și 
culturile acestor țări, precum și pe 
provocările comune și care este întemeiat 
pe normele de drept internațional 
referitoare la acțiunea în interes reciproc 
și la echilibrul între interese este 
incompatibilă cu implementarea
condiționalității în legătură cu procesele de 
reformă; subliniază că UE nu poate să facă 
compromisuri în ceea ce privește valorile și 
drepturile sale fundamentale recunoscute 
și trebuie să evite crearea de standarde 
duble; subliniază că ar trebui să li se ofere 
un ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și urmează 
politica europeană;

Or. de
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Amendamentul 367
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; 
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și 
urmează politica europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble;

Or. pl

Amendamentul 368
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a pune în 
aplicare o condiționalitate reală în 
legătură cu drepturile omului, cu statul de 
drept și cu reforma democratică; 
subliniază că UE nu poate să facă 
compromisuri în ceea ce privește valorile 
sale fundamentale și trebuie să evite 
crearea de standarde duble; subliniază că ar 
trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană; subliniază importanța aplicării 
depline a principiului „mai mult pentru 
mai mult”;
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Amendamentul 369
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază, de asemenea, 
nevoia unei abordări mai coerente a 
condiționării alocărilor financiare de 
pozițiile politice publice; subliniază că UE 
nu poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble; 
reafirmă relevanța noțiunii „mai mult 
pentru mai mult” și subliniază că ar trebui 
să li se ofere un ajutor mai substanțial 
țărilor care fac progrese în aplicarea 
reformelor și în direcția convergenței cu 
legislația și cu standardele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 370
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă și de a aplica în mod strict 
principiul „mai mult pentru mai mult”; 
subliniază că UE nu poate să facă 
compromisuri în ceea ce privește valorile 
sale fundamentale și trebuie să evite 
crearea de standarde duble; subliniază că ar 
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aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

Or. en

Amendamentul 371
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și care caută un 
angajament politic mai profund cu 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 372
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 

18. subliniază necesitatea de a adopta o 
abordare bazată pe stimulente în legătură 
cu procesele de reformă; subliniază că UE 
nu poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble; 
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
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substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și urmează 
politica europeană;

Or. en

Amendamentul 373
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a adopta o 
abordare bazată pe stimulente în legătură 
cu procesele de reformă; subliniază că UE 
nu poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble; 
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și urmează 
politica europeană;

Or. en

Amendamentul 374
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 

18. subliniază necesitatea de a adopta o 
abordare bazată pe stimulente în legătură 
cu procesele de reformă; subliniază că UE 
nu poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble; 
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor și urmează 
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europeană; politica europeană;

Or. en

Amendamentul 375
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă și că trebuie să se evite crearea 
de norme duble; subliniază că ar trebui să li 
se ofere un ajutor mai substanțial țărilor 
care fac progrese în aplicarea reformelor și 
urmează politica europeană;

Or. it

Amendamentul 376
Marie-Christine Vergiat

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în domeniul democrației 
și al drepturilor omului în legătură cu 
procesele de reformă; subliniază că UE nu 
poate să facă compromisuri în ceea ce 
privește valorile sale fundamentale și 
trebuie să evite crearea de standarde duble; 
subliniază că ar trebui să li se ofere un 
ajutor mai substanțial țărilor care fac 
progrese în aplicarea reformelor 
democratice;
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Or. fr

Amendamentul 377
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor, care urmează politica 
europeană și care respectă valorile 
fundamentale ale democrației, drepturilor 
omului și statului de drept;

Or. en

Amendamentul378
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor necesare și urmează 
politica europeană;
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Or. bg

Amendamentul 379
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor pentru dezvoltarea lor 
economică și politică;

Or. es

Amendamentul 380
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor durabile și 
democratice și urmează politica europeană;

Or. nl
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Amendamentul 381
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană; consideră că fiecare țară din 
PEV ar trebui să fie evaluată pe baza 
realizărilor individuale obținute în 
procesul de reformă și din perspectiva 
obiectivului de a urmări o cooperare mai 
strânsă cu UE;

Or. hr

Amendamentul 382
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană; subliniază totuși că pentru 
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țările din cadrul PEV care nu doresc să se 
implice alături de UE în toate domeniile 
de politică, este necesară o abordare 
pragmatică și realistă, care să reflecte 
nevoile specifice ale fiecărei țări și 
interesele comune pe care le împarte cu 
UE;

Or. en

Amendamentul 383
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un angajament și 
un ajutor mai substanțiale din partea UE 
țărilor care fac progrese în aplicarea de
reforme ce conduc la progrese politice, 
economice și sociale pe termen lung și
care urmează politica europeană;

Or. en

Amendamentul 384
Richard Howitt

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
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de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană; susține politica „mai mult 
pentru mai mult”, însă consideră că PEV 
trebuie să rezolve aspectele mai spinoase, 
dar importante, ale abordării „mai puțin 
pentru mai puțin”;

Or. en

Amendamentul 385
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană;

18. subliniază necesitatea de a implementa 
condiționalitatea în legătură cu procesele 
de reformă; subliniază că UE nu poate să 
facă compromisuri în ceea ce privește 
valorile sale fundamentale și trebuie să 
evite crearea de standarde duble; subliniază 
că ar trebui să li se ofere un ajutor mai 
substanțial țărilor care fac progrese în 
aplicarea reformelor și urmează politica 
europeană; consideră că acest lucru ar 
trebui realizat pe baza unei decizii 
unanime a tuturor statelor membre;

Or. el

Amendamentul 386
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază că este importat să se 
ofere sprijin țărilor care pun în aplicare 
acorduri de asociere și acorduri de liber 
schimb aprofundate și cuprinzătoare, care 
înregistrează progrese în aplicarea 
reformelor și care acționează în 
conformitate cu politica europeană; 
consideră că în ceea ce privește ceilalți 
parteneri estici și sudici, așteptările de 
care depinde o susținere trebuie să fie clar 
definite pentru fiecare sector;

Or. pl

Amendamentul 387
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. solicită autorităților din statele 
membre ale UE și din țările Orientului 
Apropiat și ale Africii de Nord să respecte 
interdicția de a practica tortura, 
consacrată în special în Convenția 
Națiunilor Unite împotriva torturii și a 
altor pedepse și tratamente crude, 
inumane sau degradante, pe care 
majoritatea au semnat-o și au ratificat-o; 
reiterează că mărturiile obținute sub 
tortură nu sunt valabile și condamnă 
această practică;

Or. es

Amendamentul 388
Demetris Papadakis
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Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială, inclusiv posibilitatea de a 
încheia acorduri sectoriale care ar facilita 
integrarea țărilor partenere cu care nu are 
acorduri de asociere în sectoare specifice 
ale spațiului unic al celor patru libertăți 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 389
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială, inclusiv posibilitatea de a 
încheia acorduri sectoriale care ar facilita 
integrarea țărilor partenere cu care nu are 
acorduri de asociere în sectoare specifice 
ale spațiului unic al celor patru libertăți 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 390
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială, inclusiv posibilitatea de a 
încheia acorduri sectoriale care ar facilita 
integrarea țărilor partenere cu care nu are 
acorduri de asociere în sectoare specifice 
ale spațiului unic al celor patru libertăți 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 391
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială, inclusiv posibilitatea de a 
încheia acorduri sectoriale care ar facilita 
integrarea țărilor partenere cu care nu are 
acorduri de asociere în sectoare specifice 
ale spațiului unic al celor patru libertăți 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 392
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 19



PE557.192v01-00 32/172 AM\1061320RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială, inclusiv posibilitatea de a 
încheia acorduri sectoriale care ar facilita 
integrarea țărilor partenere cu care nu are 
acorduri de asociere în sectoare specifice 
ale spațiului unic al celor patru libertăți 
fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 393
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale noi sau de a le consolida pe cele 
existente, precum Comunitatea Energiei, 
care ar facilita integrarea țărilor partenere 
cu care nu are acorduri de asociere în 
sectoare specifice ale spațiului unic al celor 
patru libertăți fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 394
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE, asigurându-se întotdeauna că 
aceste acorduri nu afectează în vreun fel 
populația, ci, dimpotrivă, vizează în 
principal ca aceasta să beneficieze de pe 
urma lor;

Or. it

Amendamentul 395
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri 
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE;

19. consideră că UE ar trebui să invite 
țările partenere cu care nu are acorduri de 
asociere să participe la cooperarea 
sectorială după modelul „PEV plus”, 
inclusiv posibilitatea de a încheia acorduri
sectoriale care ar facilita integrarea țărilor 
partenere cu care nu are acorduri de 
asociere în sectoare specifice ale spațiului 
unic al celor patru libertăți fundamentale 
ale UE; consideră că este suficient să se 
asigure că acordurile nu subminează 
interesele naționale ale statelor membre;

Or. el
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Amendamentul 396
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, în cadrul urmăririi 
PEV, trebuie acordată o atenție specială 
cooperării în materie de guvernanță 
economică și sustenabilității finanțelor 
publice în țările din PEV;

Or. hr

Amendamentul 397
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. subliniază importanța facilitării și a 
îndeplinirii prompte a aspirațiilor UE de 
cooperare cu țările din cadrul PEV, care 
aderă la principiile și la valorile UE în 
materie de drepturi ale omului și 
democrație, în toate domeniile posibile și 
luând în considerare angajamentele lor 
internaționale;

Or. en

Amendamentul398
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 20. remarcă cu îngrijorare faptul că 
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sunt fundamental preocupate de 
securitate și stabilitate, iar evoluțiile 
actuale din regiune impun o componentă 
solidă de securitate în cadrul PEV, care în
mod regretabil nu a existat până acum;

securitatea și stabilitatea țărilor din
regiune sunt puse în pericol, nu numai de 
amenințările externe, ci și de cele interne, 
precum terorismul, criminalitatea 
organizată și numeroasele infracțiuni 
asociate acesteia, care, în anumite țări au 
luat o asemenea amploare încât pun în 
pericol fundamentele statalității; 
subliniază că lipsa unei componente 
solide de securitate în cadrul PEV este 
unul dintre principalele eșecuri ale 
Uniunii;

Or. bg

Amendamentul 399
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o cooperare mai strânsă în 
ceea ce privește abordarea aspectelor de 
securitate în spiritul solidarității dintre 
statele membre ale UE în fața actelor de 
agresiune ale Rusiei și ale unor grupări 
teroriste extremiste împotriva unor țări 
din zona de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 400
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate și că mediul de securitate din 
regiune, aflat într-un proces vertiginos de 
deteriorare, impune o componentă solidă 
de securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

Or. en

Amendamentul 401
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de pace,
securitate și democrație, iar evoluțiile 
actuale din regiune impun o componentă 
solidă de securitate în cadrul PEV, care în 
mod regretabil nu a existat până acum;

Or. en

Amendamentul 402
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă de securitate 
în cadrul PEV; reamintește că valorile 
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regretabil nu a existat până acum; universale ar trebui să se afle în centrul 
acestei politici în orice circumstanțe; 
evidențiază faptul că eforturile PEV în 
domeniul securității ar trebui urmate într-
un mod cuprinzător, luând în considerare 
cauzele profunde ale instabilității actuale, 
inclusiv lipsa de guvernanță democratică 
și favorabilă incluziunii, încălcările 
masive ale drepturilor omului și 
impunitatea larg răspândită în contextul 
acestor încălcări, excluderea sau 
discriminarea unor întregi grupuri 
sociale, corupția endemică și inegalitățile 
socioeconomice;

Or. en

Amendamentul 403
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV bazată pe valori 
universale care trebuie respectate în orice 
situație și care nu poate fi realizată decât
prin promovarea dialogului, prin 
soluționarea pașnică a diferendelor și 
prin utilizarea puterii necoercitive 
europene;

Or. it

Amendamentul 404
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, dotată cu 
instrumente de politică adecvate care în 
mod regretabil nu au existat până acum;

Or. en

Amendamentul 405
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care nu a existat 
până acum;

Or. it

Amendamentul 406
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 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
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sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate și de consolidare a păcii în 
cadrul PEV, care în mod regretabil nu a 
existat până acum; subliniază importanța 
investirii în educație cu scopul de a crea 
perspective pe termen lung referitoare la 
stabilitatea în regiunile vizate de politica
europeană de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 407
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
probleme de securitate și violența 
afectează în mod direct situația securității 
și în UE;

Or. en

Amendamentul 408
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
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regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
subliniază faptul că securitatea, 
stabilitatea și dezvoltarea merg mână în 
mână, fiind necesară o abordare 
cuprinzătoare pentru a contracara 
preocupările legate de securitate în 
regiune;

Or. en

Amendamentul 409
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
reamintește faptul că aspectele care țin de 
securitate și, în special, lupta împotriva 
terorismului nu pot fi considerate ca fiind 
o luptă între civilizații sau religii, care să 
conducă la prezumții rasiste și xenofobe, 
și nici nu pot încălca drepturile 
fundamentale;

Or. fr

Amendamentul 410
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 20
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
consideră că democrația și statul de drept 
reprezintă cea mai bună garanție pentru 
un climat de securitate și stabilitate pe 
termen lung;

Or. es

Amendamentul 411
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
consideră că mediul de securitate din 
țările din vecinătatea estică și sudică a UE 
devine din ce în mai instabil și mai volatil; 
consideră că războiul din estul Ucrainei, 
criza din Libia și intensificarea 
amenințării teroriste în țările din sud 
reprezintă amenințări directe la adresa 
securității UE și a vecinilor săi;

Or. fr

Amendamentul 412
Tonino Picula
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
subliniază faptul că UE ar trebui să se 
concentreze pe sporirea eficienței și a 
eficacității instrumentelor de gestionare a
crizei actuale, în vederea creării unor 
capacități de lărgire a gamei de intervenții 
de gestionare a crizelor;

Or. en

Amendamentul 413
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; 
recunoaște că instabilitatea din regiunea 
care face obiectul politicii de vecinătate 
constituie o amenințare directă la adresa 
securității statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 414
Richard Howitt
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum;

20. remarcă faptul că țările din vecinătate 
sunt fundamental preocupate de securitate 
și stabilitate, iar evoluțiile actuale din 
regiune impun o componentă solidă de 
securitate în cadrul PEV, care în mod 
regretabil nu a existat până acum; invită 
țările învecinate să contribuie la misiunile 
din cadrul politicii de securitate și apărare 
comune, atunci când este cazul;

Or. en

Amendamentul 415
Pier Antonio Panzeri

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază faptul că o strategie 
pentru regiunea MENA nu poate fi 
separată de problema drepturilor omului 
și că, din acest motiv, trebuie adoptate 
măsuri echilibrate pentru a corela politica 
de securitate cu cea pentru drepturile 
omului, care reprezintă una dintre 
prioritățile UE;

Or. en

Amendamentul 416
Gilles Pargneaux

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. constată faptul că stabilitatea Fâșiei 
sahelo-sahariene ar trebui să fie 
considerată ca fiind sensibilă la starea de 
nesiguranță din nordul, precum și din 
sudul Africii și că instabilitatea din 
această regiune este cauzată de dublarea 
rețelelor de trafic de arme, droguri și 
persoane și, în consecință, aduce atingere 
stabilității Europei;

Or. fr

Amendamentul 417
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. își reiterează opinia potrivit căreia 
conflictele prelungite sau înghețate 
reprezintă un obstacol în calea dezvoltării 
depline a PEV; regretă, în această 
privință, faptul că de la lansarea PEV nu 
au fost înregistrate progrese în 
soluționarea conflictelor existente; invită 
ÎR/VP să își asume un rol mai activ, 
confirmând faptul că aprofundarea 
relațiilor bilaterale este legată de 
soluționarea pașnică a conflictelor și de 
respectarea dreptului internațional; 
subliniază, în acest context, importanța 
aplicării unei politici principiale de 
promovare a răspunderii în cazul tuturor 
încălcărilor drepturilor omului și ale 
dreptului internațional în domeniul 
umanitar; îndeamnă Comisia să 
intensifice programele de construire a 
încrederii din zonele de conflict în 
vederea restaurării dialogului și a 
facilitării schimburilor interpersonale;
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Or. en

Amendamentul 418
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii 
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și 
din UE;

eliminat

Or. el

Amendamentul 419
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. consideră că o coordonare mai strânsă 
între PEV și activitățile mai largi ale 
politicii externe și de securitate comune 
(PESC) și ale politicii de securitate și 
apărare comune (PSAC) ar putea fi 
necesară pentru a aborda aspecte de 
securitate ale securității țărilor din PEV și 
din UE;

Or. en

Amendamentul 420
Andi Cristea
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC),
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC) și ale politicii de dezvoltare, care 
să abordeze aspecte diferite ale securității 
țărilor din PEV și din UE, precum și 
cauzele profunde ale provocărilor la 
adresa acestei securități; subliniază, în 
acest sens, necesitatea de a crea o 
legătură puternică între PEV și revizuirea 
strategică a securității;

Or. en

Amendamentul 421
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), împreună cu o consolidare a 
legăturilor dintre securitatea internă și 
cea externă, care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

Or. en

Amendamentul 422
Petras Auštrevičius, Javier Nart, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan 
Kyuchyuk, Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), care să abordeze cu o singură 
voce aspecte diferite ale securității țărilor 
din PEV și din UE; solicită menținerea 
coerenței dintre PEV și Strategia de 
securitate a UE; salută contribuțiile în 
natură ale partenerilor estici la 
operațiunile și la misiunile conduse de 
UE din întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 423
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), care să abordeze aspecte diferite 
ale securității țărilor din PEV și din UE, 
precum și promovarea inițiativelor 
comune cu statele învecinate în domeniul 
securității, pentru a le permite să își 
asume o responsabilitate sporită și să 
aducă o contribuție pozitivă la securitatea 
din propria regiune;

Or. en
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Amendamentul 424
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), care să abordeze aspecte diferite 
ale securității țărilor din PEV și din UE; 
solicită o integrare sporită a acestor 
politici în ceea ce privește punerea în 
aplicare a dreptului internațional în 
domeniul umanitar în situații de conflict, 
în conformitate cu Orientările UE privind 
promovarea respectării dreptului 
internațional în domeniul umanitar, 
privind violența împotriva femeilor și a 
fetelor și privind copiii și conflictele 
armate;

Or. en

Amendamentul 425
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), care să abordeze aspecte diferite 
ale securității țărilor din PEV și din UE; 
subliniază importanța unui sprijin 
financiar și operațional sistematic pentru 
creșterea capacităților de apărare ale 
țărilor învecinate;
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Or. hr

Amendamentul 426
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale Politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale Politicii de securitate și apărare 
comună (PSAC), care să abordeze aspecte 
diferite ale securității țărilor din PEV și din 
UE;

21. solicită o coordonare mai strânsă între 
PEV și activitățile mai largi ale politicii
externe și de securitate comune (PESC) și 
ale politicii de securitate și apărare comune
(PSAC), care să abordeze aspecte diferite 
ale securității țărilor din PEV și din UE; 
solicită instituțiilor UE să asigure 
coerența între diferitele politici;

Or. es

Amendamentul 427
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită un angajament susținut în 
ceea ce privește prevenirea, gestionarea și 
soluționarea conflictelor din țările 
învecinate și o angajare mai proactivă a 
UE, prin intermediul ÎR/VP, în eforturile 
diplomatice de soluționare pașnică a 
conflictelor;

Or. en

Amendamentul 428
Anna Elżbieta Fotyga
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Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. solicită soluționarea pașnică a 
conflictelor prelungite, pe baza normelor 
și a principiilor dreptului internațional, și 
anume suveranitatea și integritatea 
teritorială a statelor, precum și 
inviolabilitatea frontierelor internaționale 
recunoscute ale acestora;

Or. en

Amendamentul 429
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. subliniază că pentru restabilirea 
ordinii politice europene este nevoie de o 
strategie politică globală, care să asigure, 
totodată, respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor 
prevăzute de Actul final de la Helsinki din 
1975, fundamentate pe respectarea 
drepturilor omului, a drepturilor 
minorităților și a libertăților fundamentale, 
a independenței, suveranității și integrității 
teritoriale a statelor și soluționarea pașnică 
a conflictelor; observă că Organizația 
pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE) poate juca un rol important în
acest sens, fiind cea mai mare organizație 
regională responsabilă de securitate;

21. subliniază că politica europeană de 
vecinătate ar trebui întemeiată pe 
respectarea drepturilor omului, a 
drepturilor minorităților și a libertăților 
fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în soluționarea 
conflictelor în curs de desfășurare și a 
celor înghețate din vecinătatea estică, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. en
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Amendamentul 430
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea 
ordinii politice europene este nevoie de o 
strategie politică globală, care să asigure, 
totodată, respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea dreptului internațional și a 
angajamentelor prevăzute de Actul final de 
la Helsinki din 1975, fundamentate pe 
respectarea drepturilor omului, a 
drepturilor minorităților și a libertăților 
fundamentale, a independenței, a 
suveranității și a integrității teritoriale a 
statelor și pe soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. pl

Amendamentul 431
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea 
ordinii politice europene este nevoie de o 
strategie politică globală, care să asigure, 
totodată, respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 

22. subliniază că este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
a suveranității și a integrității teritoriale a 
statelor și pe soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
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conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. el

Amendamentul 432
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată,
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că pentru promovarea unor 
reglementări politice globale este nevoie 
de o strategie politică globală care să 
asigure respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. en

Amendamentul 433
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
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politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor, în conformitate cu aceste 
principii și cu rezoluțiile Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. en

Amendamentul 434
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor, a drepturilor egale și a dreptului 
popoarelor la autodeterminare și 
soluționarea pașnică a conflictelor; observă 
că Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) poate juca un 
rol important în acest sens, fiind cea mai 
mare organizație regională responsabilă de 
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securitate;

Or. en

Amendamentul 435
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor, a inviolabilității frontierelor și 
soluționarea pașnică a conflictelor; observă 
că Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) poate juca un 
rol important în acest sens, fiind cea mai 
mare organizație regională responsabilă de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 436
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
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internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că, pe baza acestor 
principii, Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) poate juca un 
rol important în acest sens, fiind cea mai 
mare organizație regională responsabilă de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 437
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
ar trebui să primească un nou impuls și 
să adopte rolul de mediator în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

Or. en
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Amendamentul 438
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 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată,
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens în 
cadrul Națiunilor Unite, fiind cea mai 
mare organizație regională responsabilă de 
securitate;

Or. en

Amendamentul 439
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 

22. subliniază că pentru restabilirea ordinii 
politice europene este nevoie de o strategie 
politică globală, care să asigure, totodată, 
respectarea deplină a dreptului 
internațional și a angajamentelor prevăzute 
de Actul final de la Helsinki din 1975, 
fundamentate pe respectarea drepturilor 
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omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate;

omului, a drepturilor minorităților și a 
libertăților fundamentale, a independenței, 
suveranității și integrității teritoriale a 
statelor și soluționarea pașnică a 
conflictelor; observă că Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) 
poate juca un rol important în acest sens, 
fiind cea mai mare organizație regională 
responsabilă de securitate; subliniază, de 
asemenea, necesitatea intensificării 
colaborării cu Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO) în ceea ce 
privește politica de securitate și cadrele 
NATO de cooperare cu partenerii proprii;

Or. en

Amendamentul 440
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

22. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, inclusiv terorism și 
criminalitate organizată, cum ar fi 
structuri pentru aplicarea efectivă a legii și 
pentru schimbul de informații, precum și
consolidarea standardelor de securitate, 
care ar trebui monitorizate în mod 
corespunzător prin control parlamentar; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate, prin sprijin instituțional, prin 
cursuri de formare și prin schimbul de 
bune practici;

Or. en
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Amendamentul 441
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care să 
asigure respectarea drepturilor omului și 
care să fie însoțite de un control 
parlamentar adecvat; subliniază că UE 
trebuie să se angajeze în aspecte cum ar fi 
reforma sectorului de securitate în vederea 
unei combateri mai eficiente a 
terorismului;

Or. es

Amendamentul 442
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate și puternice, care să se 
ocupe de probleme de securitate, cum ar fi 
structuri pentru aplicarea efectivă a legii, 
pentru combaterea terorismului, servicii
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

Or. en
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Amendamentul 443
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, servicii de 
informații și de securitate, care ar trebui
instituite în condiții de respectare deplină 
a drepturilor omului și însoțite de un 
control parlamentar adecvat; subliniază că 
UE trebuie să se angajeze în aspecte cum 
ar fi reforma sectorului de securitate;

Or. en

Amendamentul 444
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat, 
evitând totuși finanțarea componentelor 
sociale militare, succesoare ale 
regimurilor totalitare din trecut, care ar 
putea aduce pacea în țările respective prin 
centralizarea puterii; subliniază că UE 
trebuie să se angajeze în aspecte cum ar fi 
reforma sectorului de securitate;
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Or. it

Amendamentul 445
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control democratic 
parlamentar adecvat; subliniază că UE 
trebuie să se angajeze în aspecte cum ar fi 
reforma sectorului de securitate;

Or. nl

Amendamentul 446
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, servicii de 
informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate și evidențiază rolul politicii de 
securitate cibernetică în cadrul reformei;

Or. en
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Amendamentul 447
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, servicii de 
informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate (RSS), precum și dezarmarea, 
demobilizarea și reintegrarea (DDR) în 
situațiile postconflict;

Or. en

Amendamentul 448
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate, valorificând, în acest scop, și 
Instrumentul european de vecinătate; în 
acest sens, atrage atenția asupra 
importanței legăturii dintre securitate și 
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dezvoltare, precum și asupra comunicării 
compune a SEAE și a Comisiei din luna 
aprilie a acestui an;

Or. pl

Amendamentul 449
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate; salută misiunile de consiliere 
PSAC desfășurate în prezent de UE; 

Or. hr

Amendamentul450
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile 
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
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aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate; subliniază necesitatea 
îmbunătățirii și a consolidării cooperării 
în domeniul securității, atât între statele 
membre, cât și între acestea și țările din 
PEV; subliniază faptul că o astfel de 
cooperare este deosebit de necesară între 
țările din bazinul Mării Negre și în jurul 
regiunii mediteraneene, unde în prezent 
există amenințări la adresa securității 
regionale;

Or. bg

Amendamentul 451
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, servicii de 
informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate; consideră că un nou accent pe 
cooperarea în materie de securitate ar 
trebui să reflecte atât interesele strategice 
ale UE, cât și pe cele ale țărilor partenere;

Or. en

Amendamentul 452
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, serviciile
de informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate;

23. cere ca politica revizuită să sprijine 
țările partenere în crearea de structuri 
statale adecvate, care să se ocupe de 
probleme de securitate, cum ar fi structuri 
pentru aplicarea efectivă a legii, servicii de 
informații și de securitate, care ar trebui 
însoțite de un control parlamentar adecvat; 
subliniază că UE trebuie să se angajeze în 
aspecte cum ar fi reforma sectorului de 
securitate; evidențiază importanța 
amenințării actuale pe care o reprezintă 
terorismul;

Or. en

Amendamentul 453
Boris Zala, Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. își reiterează sprijinul pentru 
suveranitatea, integritatea teritorială și 
independența politică a țărilor partenere; 
consideră că politica europeană de 
vecinătate ar trebui să contribuie și să 
sprijine în practică aceste principii; 
reamintește poziția sa potrivit căreia 
ocuparea teritoriului unei țări partenere 
încalcă principiile fundamentale și 
obiectivele Parteneriatul estic și ale PEV; 
subliniază nevoia de a soluționa în mod 
pașnic și cât mai devreme posibil 
conflictele înghețate, pe baza normelor și 
a principiilor dreptului internațional, și 
anume suveranitatea și integritatea 
teritorială, precum și inviolabilitatea 
frontierelor recunoscute la nivel 
internațional;

Or. en
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Amendamentul 454
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită UE să se concentreze asupra 
consolidării capacităților de control la 
frontieră ale țărilor partenere asociate, cu 
scopul de a preveni creșterea nivelului 
imigrației clandestine, a contrabandei și a 
traficului de toate tipurile, încurajând, în 
același timp, modalități de promovare a 
prosperității și stabilității în interiorul 
frontierelor sale;

Or. en

Amendamentul 455
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reamintește statelor membre ale UE 
obligațiile care le revin în temeiul Poziției 
comune a UE privind exporturile de arme 
(944/2008), care, printre altele, impune 
statelor membre obligația de a refuza 
acordarea unei licențe de export de 
tehnologie sau echipament militar către 
orice țară învecinată, în cazul în care 
există un risc clar că tehnologia sau 
echipamentul care urmează a fi exportat 
ar putea fi folosit în scopuri de represiune 
internă, pentru comiterea de încălcări 
grave ale legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului, ar putea 
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provoca sau prelungi conflictele armate 
ori ar agrava tensiuni sau conflicte 
existente în țara de destinație finală, sau 
ar fi exportat într-un mod agresiv, 
împotriva unei alte țări sau pentru a 
impune cu forța o revendicare teritorială;

Or. en

Amendamentul 456
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando 
Maura Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită UE să stabilească o distincție 
clară între solicitanții de azil care sunt 
victime ale unor persecuții și imigranții 
clandestini din motive economice; această 
distincție ar trebui garantată în temeiul 
valorilor fundamentale ale UE, precum 
egalitatea, echilibrul de gen și laicismul, 
acționând, în același timp, în mod decisiv 
în ceea ce privește acest ultim aspect și 
încurajând punerea în aplicare a unor 
mecanisme de întoarcere în țările de 
origine;

Or. en

Amendamentul 457
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 

24. subliniază necesitatea unei promovări 
și a unei asistențe active pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
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regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi;

Or. el

Amendamentul 458
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
țările din vecinătatea UE, folosind diferite 
mijloace și instrumente, în funcție de 
valoarea adăugată pe care acestea o pot 
oferi (asemenea măsuri includ 
reprezentanți speciali ai UE, programe de 
consolidare a încrederii și misiuni ale 
PSAC);

Or. fr

Amendamentul 459
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune prin acțiuni diplomatice și, de 
asemenea, prin utilizarea a diferite 
mijloace și instrumente, în funcție de 
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(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

valoarea adăugată pe care acestea o pot 
oferi (asemenea măsuri includ 
reprezentanți speciali ai UE, programe de 
consolidare a încrederii, misiuni ale PSAC,
precum și participarea UE și acordarea de 
sprijin în acțiunile de menținere a păcii 
mandatate de Națiunile Unite);

Or. en

Amendamentul 460
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); 

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, precum și pentru viitoarele 
politici de reconciliere, folosind diferite 
mijloace și instrumente, în funcție de 
valoarea adăugată pe care acestea o pot 
oferi (asemenea măsuri includ 
reprezentanți speciali ai UE, programe de 
consolidare a încrederii și misiuni ale 
PSAC);

Or. es

Amendamentul 461
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 



AM\1061320RO.doc 69/172 PE557.192v01-00

RO

regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

regiune, în conformitate cu dispozițiile 
Rezoluției 1325 a Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

Or. en

Amendamentul 462
Jaromír Štětina

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi; salută 
rolul reprezentanților speciali ai UE și 
solicită mai multe programe de consolidare 
a încrederii, strategii de comunicare 
publică și abordări inovatoare, precum și 
misiuni ale PSAC; subliniază necesitatea 
unui acces necondiționat pentru 
reprezentanții UE în Nagorno-Karabah și 
în regiunile învecinate, în sprijinul 
activităților de transformare a conflictului 
în deplină complementaritate cu eforturile 
Grupului de la Minsk;

Or. en

Amendamentul 463
Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente eficace și adecvate, în funcție 
de valoarea adăugată pe care acestea o pot 
oferi (asemenea măsuri includ 
reprezentanți speciali ai UE, programe de 
consolidare a încrederii și misiuni ale 
PSAC); consideră că o securitate sporită 
în regiune ar putea fi obținută prin 
consolidarea cooperării în domeniul
securității și al apărării cu partenerii 
asociați și cu țările învecinate, cum ar fi 
Sahel, prin intermediul misiunilor PSAC;

Or. en

Amendamentul 464
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii, promovarea contactelor 
interpersonale și, atunci când este cazul,
misiuni civile ale PSAC);

Or. en
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Amendamentul 465
László Tőkés

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); îndeamnă 
Comisia să elaboreze și să pună în 
aplicare în zonele de conflict programe
mai ambițioase de consolidare a 
încrederii, în vederea restaurării 
dialogului și a facilitării schimburilor 
interpersonale; invită VP/ÎR și SEAE să 
elaboreze măsuri și abordări inovatoare, 
inclusiv strategii de comunicare publică și 
consultări informale, cu scopul de a 
sprijini dialogul și reconciliere;

Or. en

Amendamentul 466
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
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(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); în acest 
context, solicită Consiliului să elimine 
PKK din lista sa a organizațiilor teroriste, 
pentru a sprijini dialogul în curs dintre 
guvernul turc și PKK;

Or. fr

Amendamentul 467
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); îndeamnă 
Comisia să elaboreze și să pună în 
aplicare în zonele de conflict programe 
mai ambițioase de consolidare a 
încrederii, în vederea restaurării 
dialogului și a facilitării schimburilor 
interpersonale; invită VP/ÎR și SEAE să 
elaboreze măsuri și abordări inovatoare, 
inclusiv strategii de comunicare publică și 
consultări informale, cu scopul de a 
sprijini dialogul și reconcilierea;

Or. en

Amendamentul 468
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Urmas Paet, Jozo Radoš, Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); subliniază 
că în cadrul actualei revizuiri a PEV ar 
trebui, de asemenea, să se urmărească o 
coordonare mai strânsă cu activitățile 
PESC/PSAC, într-un mod cuprinzător;

Or. en

Amendamentul 469
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
și a unei asistențe active pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); solicită 
fructificarea experiențelor utile și a 
bunelor practici din statele membre ale 
UE, urmând exemplele oferite de 
teritoriile care au fost ocupate pentru o 
anumită perioadă și care au reușit, prin 
mijloace pașnice și cu ajutorul 
organizațiilor internaționale, să își 
restabilească ordinea constituțională și 
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juridică (un astfel de exemplu fiind 
Croația);

Or. hr

Amendamentul 470
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază că necesitatea unei 
promovări active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea le pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC);

24. subliniază necesitatea unei promovări 
active și a unei asistențe pentru 
soluționarea pașnică a conflictelor din 
regiune, folosind diferite mijloace și 
instrumente, în funcție de valoarea 
adăugată pe care acestea o pot oferi 
(asemenea măsuri includ reprezentanți 
speciali ai UE, programe de consolidare a 
încrederii și misiuni ale PSAC); consideră 
că o securitate sporită în regiune ar putea 
fi obținută prin consolidarea cooperării în 
domeniul securității și al apărării cu 
partenerii estici, prin intermediul 
misiunilor PSAC în aceste țări partenere;

Or. en

Amendamentul 471
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. este profund îngrijorat de persistența 
conflictelor prelungite din vecinătatea 
estică, care reprezintă o amenințare gravă 
la adresa securității Europei;

Or. en
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Amendamentul 472
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută decizia Consiliului de a 
prelungi Misiunea UE de supraveghere în 
Georgia (EUMM Georgia) până la 
14 decembrie 2016 și salută activitatea 
desfășurată de această misiune pe teren 
din 2008 pentru promovarea soluționării 
pașnice a conflictului;

Or. fr

Amendamentul 473
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază importanța unei cooperări 
mai strânse în domeniul energiei în zona 
de vecinătate a UE pentru îndeplinirea 
obiectivului comun de aprovizionare 
neîntreruptă cu energie nepoluantă, 
sustenabilă și la un preț accesibil; 
subliniază faptul că politica de vecinătate 
reunește atât țări producătoare de 
energie, cât și țări de tranzit și, ca atare, 
necesită o abordare diferențiată pentru o 
cooperare bilaterală și multilaterală; 
solicită deschiderea treptată a uniunii 
energetice către țările din cadrul PEV, 
inclusiv eforturi conjugate privind 
proiectele de interes comun și cumularea 
voluntară a cererii;

Or. en
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Amendamentul 474
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. îndeamnă UE să aplice, în cazul 
conflictelor regionale, spiritul și 
învățămintele desprinse din experiența 
istorică a integrării europene, întrucât 
problemele bilaterale trebuie soluționate 
pașnic, iar bunele relații de vecinătate și 
cooperarea regională sunt elemente 
fundamentale ale PEV; solicită, în acest 
sens, implicarea cetățenilor și 
angajamentul actorilor publici în înfrățiri 
și parteneriate orizontale cu omologii 
acestora din Uniune, precum și 
colaborarea cu societatea și cu tânăra 
generație ca factor de schimbare;

Or. en

Amendamentul 475
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. constată că, în ceea ce privește 
securitatea, PEV ar putea, de asemenea, 
să contribuie la prevenirea conflictelor și 
la mediere; în acest sens, remarcă faptul 
că delegațiile UE joacă un rol-cheie în 
vederea înființării unor mecanisme de 
avertizare timpurie, prin crearea unor 
rețele solide de prevenire, împreună cu 
diferite organizații ale societății civile;
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Or. fr

Amendamentul 476
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră că restabilirea relațiilor cu 
Republica Arabă Siriană este 
fundamentală pentru a garanta 
viabilitatea regiunii; sprijină eforturile 
trimisului Națiunilor Unite în Siria, 
Staffan de Mistura, în vederea medierii 
conflictului și a încheierii războiului civil 
din această țară; insistă asupra necesității 
sprijinirii actorilor politici laici și a 
unității și integrității teritoriale a statelor 
în fața sectelor religioase;

Or. es

Amendamentul 477
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază faptul că sunt necesare o 
mai bună cooperare și o armonizare a 
pozițiilor adoptate în domeniile de politică 
externă și de securitate între UE și țările 
din cadrul PEV;

Or. en

Amendamentul 478
Klaus Buchner
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. solicită o reevaluare a securității și, 
dacă este necesar, închiderea centralelor 
nucleare care nu îndeplinesc standardele
recunoscute stabilite de Grupul european 
de reglementare pentru siguranța 
nucleară ,reprezentând o posibilă 
amenințare la adresa securității pentru 
zona mai largă de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 479
Afzal Khan

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. subliniază necesitatea de a garanta 
drepturile persoanelor strămutate în 
interiorul țării și pe cele ale refugiaților 
din zona mai largă de vecinătate, care 
încă nu își pot exercita drepturile 
fundamentale, precum întoarcerea la 
casele lor și la locurile de origine în 
condiții de siguranță și cu demnitate;

Or. en

Amendamentul 480
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. salută lansarea în luna decembrie a 
misiunii Uniunii Europene de consiliere 
pentru reforma sectorului securității civile 
în Ucraina (EUAM Ucraina); constată că 
misiunea dispune de resurse financiare și 
umane limitate; speră că misiunea își va 
îndeplini mandatul în mod eficient și se va 
concentra asupra obiectivelor clar 
identificate, măsurabile și durabile;

Or. fr

Amendamentul 481
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. reafirmă faptul că independența și 
separarea unui teritoriu regional de un 
stat pot fi realizate numai prin 
intermediul unui proces legal și pașnic, 
bazat pe susținerea democratică din 
partea locuitorilor din teritoriul respectiv, 
și nu ca urmare a unui conflict armat 
care să conducă la expulzarea 
persoanelor pe criterii de apartenență 
etnică;

Or. en

Amendamentul 482
Klaus Buchner

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită Comisia Europeană să ia 
măsuri suplimentare pentru dezvoltarea 
de programe educaționale și de formare 
comune cu țările vizate de politica 
europeană de vecinătate, pe aspecte de 
securitate nucleară, cum ar fi protecția 
infrastructurilor critice și reacția în 
situații de urgență;

Or. en

Amendamentul 483
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. ia act de dorința Consiliului de a 
prelungi misiunea de asistență la 
frontieră în Libia (EUBAM Libya) pentru 
încă șase luni, până la 21 noiembrie; 
pune din nou la îndoială pertinența 
desfășurării și menținerii acestei misiuni 
într-un context instituțional și de 
securitate care nu i-a permis niciodată să 
îndeplinească obiectivele identificate; 
solicită o reevaluare strategică a acțiunii 
UE în Libia în contextul recentelor 
evoluții îngrijorătoare, pentru a oferi un 
răspuns adecvat preocupărilor în materie 
de securitate, inclusiv în legătură cu 
eforturile de combatere a terorismului 
făcute în prezent în Mali și în regiunea 
Sahel;

Or. fr

Amendamentul 484
Jacek Saryusz-Wolski



AM\1061320RO.doc 81/172 PE557.192v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și de propagandă 
împotriva UE și a statelor sale membre;

Or. en

Amendamentul 485
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. subliniază că, în privința partenerilor 
estici mai ales, preocupările legate de 
securitatea energetică constituie o parte 
integrantă a dimensiunii de securitate și 
ar trebui abordate în mod corespunzător 
în cadrul procesului de revizuire a PEV, 
în vederea alinierii acestor țări la 
obiectivele UE în materie de energie și a 
reducerii dependenței acestora față de 
combustibilii fosili;

Or. en

Amendamentul 486
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. își exprimă preocuparea în legătură 
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cu faptul că politicile de combatere a 
terorismului ale UE acordă o importanță 
deosebită „soluțiilor” militare, acest lucru 
reflectându-se în numeroasele programe 
de asistență militară menite să sprijine 
regimurile autoritare și să consolideze 
capacitățile militare ale acestora, 
susținând astfel politicile lor represive; 
avertizează în legătură cu tentația de a 
reveni la practicile anterioare, limitate și 
ineficace, de complicitate cu anumite 
regimuri autoritare din Orientul Apropiat 
și Africa de Nord, în numele securității, 
stabilității și combaterii manifestărilor 
extremiste violente; își exprimă 
preocuparea cu privire la consolidarea 
cooperării în materie de securitate cu 
regimurile puternic represive;

Or. es

Amendamentul 487
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. reconfirmă sprijinul statelor membre 
în ceea ce privește suveranitatea, 
independența și integritatea teritorială a 
tuturor țărilor partenere și soluționarea 
conflictelor existente pe baza acestor 
principii;

Or. en

Amendamentul 488
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. subliniază faptul că acțiunile externe 
ale Uniunii destinate combaterii 
terorismului internațional ar trebui să 
aibă drept scop, în primul rând, 
prevenirea și definirea unei politici care 
să se opună tuturor formelor de 
intervenție militară, impunând o 
reconsiderare a poziției UE în cadrul 
negocierilor internaționale, și reamintește 
necesitatea promovării dialogului, a 
toleranței și a înțelegerii între diferitele 
culturi și religii;

Or. es

Amendamentul 489
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou) 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. solicită statelor membre să continue 
să sprijine dreptul partenerilor de a face 
alegeri suverane și independente în 
domeniul politicii externe și de securitate, 
fără a fi supuși unor presiuni externe și 
unor măsuri de constrângere;

Or. en

Amendamentul 490
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. critică cu vehemență comerțul intens 
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cu arme desfășurat între unele state 
membre ale UE și diverse regimuri 
puternic represive din Orientul Apropiat 
și Africa de Nord, precum Arabia Saudită, 
Egiptul sau Marocul; invită, în acest sens, 
Consiliul să verifice dacă s-au înregistrat 
încălcări ale Codului de conduită al UE 
în domeniul exporturilor de armament și 
să adopte măsuri stricte pentru a asigura 
respectarea dispozițiilor codului de către 
toate statele membre; solicită suspendarea 
și interzicerea exporturilor de gaze 
lacrimogene și de echipamente de control 
al maselor către aceste țări până la 
finalizarea investigațiilor privind 
utilizarea necorespunzătoare a acestora și
până la tragerea la răspundere a 
persoanelor responsabile de utilizarea lor 
necorespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 491
Andrejs Mamikins

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. subliniază angajamentul său de a 
susține integritatea teritorială, 
independența și suveranitatea tuturor 
țărilor partenere, precum și importanța de 
a continua să sprijine eforturile destinate 
soluționării pașnice a conflictelor în 
cadrul Parteneriatului estic pe baza 
acestor principii și norme de drept 
internațional, a Cartei Organizației 
Națiunilor Unite și a Actului final de la 
Helsinki;

Or. en
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Amendamentul 492
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. se opune ferm utilizării dronelor în 
scopul asasinării extrajudiciare și 
extrateritoriale a persoanelor suspectate 
de terorism și solicită o interdicție 
referitoare la utilizarea dronelor în acest 
scop;

Or. es

Amendamentul 493
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24f. regretă că politica externă a UE în 
materie de securitate și de apărare imită 
modelul impus de Statele Unite și de 
NATO; consideră că invadarea Irakului și 
intervenția străină în afacerile interne ale 
Siriei au stat la baza apariției și extinderii 
prezenței IS; denunță rolul jucat mai ales 
de SUA, de statele membre, de Arabia 
Saudită, de Qatar și de Turcia;

Or. es

Amendamentul 494
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 24 g (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24g. consideră că practicile teroriste ale 
radicalilor islamiști sunt folosite drept 
instrument pentru a slăbi, inclusiv prin 
intervenții militare, țările din Orientul 
Apropiat și din Africa de Nord și pentru a 
împiedica existența unui stat puternic, 
care să își poată folosi veniturile din 
sectorul petrolier pentru propria 
dezvoltare economică și socială;

Or. es

Amendamentul 495
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională;

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la sinergiile 
regionale și la integrarea regională prin 
programele de cooperare regională;

Or. en

Amendamentul 496
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională;

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională și programele de cooperare sud-
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sud;

Or. en

Amendamentul 497
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională;

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională; subliniază că este necesară o 
intensificare a cooperării economice între 
țările din cadrul PEV cu scopul de 
asigura stabilitatea și prosperitatea în 
zona de vecinătate a UE;

Or. en

Amendamentul 498
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională;

25. subliniază importanța dimensiunii 
regionale a PEV, precum și necesitatea de 
a promova și de a contribui la integrarea 
regională prin programele de cooperare 
regională, nevoile economice și interesele 
colective ale popoarelor vecine devenind 
obiectivele PEV; consideră că PEV ar 
trebui să ofere platforme regionale 
favorabile incluziunii, destinate dezbaterii 
aspectelor legate de drepturile omului, în 
conformitate cu principiile PEV;
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Or. it

Amendamentul 499
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită, în acest sens, adăugarea 
unei dimensiuni multilaterale în relațiile 
bilaterale dintre UE și țările din cadrul 
PEV, prin mărirea numărului de activități 
și inițiative în acest context, acordând o 
atenție deosebită consolidării proiectelor 
transfrontaliere, intensificării 
programelor interpersonale, dezvoltării de 
stimulente pentru cooperarea regională și 
dezvoltării în continuare a unui dialog 
activ cu societatea civilă; consideră că 
viitoarea PEV ar trebui să asigure o 
platformă regională, favorabilă 
incluziunii pentru dezbaterea problemelor 
legate de drepturile omului, în 
conformitate cu principiile de bază ale 
PEV;

Or. en

Amendamentul 500
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul Estic), 
sprijinirea mai consistentă a integrării 

eliminat
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regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația;

Or. el

Amendamentul 501
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul Estic),
sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația;

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul estic) și 
menținerea unui echilibru între acestea în 
vederea sprijinirii mai consistente a 
integrării regionale; constată că Uniunea 
Europeană poate juca un rol de agent 
motor în promovarea dialogului politic 
între țările din vecinătatea sa și trebuie să 
le încurajeze să definească proiecte 
concrete de integrare regională, a căror 
realizare să o poată sprijini ulterior;

Or. fr

Amendamentul 502
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul Estic), 

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul estic), 
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sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația;

sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, abordarea problemelor 
subregionale specifice, cum ar fi 
mobilitatea, energia sau securitatea, 
precum și apropierea partenerilor în ceea 
ce privește normele economice și legislația;

Or. en

Amendamentul 503
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul Estic), 
sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația;

26. solicită ca revizuirea PEV să 
urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul estic), 
sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația, stabilind
întotdeauna, prin dialog, abordări juridice 
compatibile în mod aprioric cu 
respectivele modele culturale;

Or. it

Amendamentul 504
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. solicită ca revizuirea PEV să 26. solicită ca revizuirea PEV să 
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urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul Estic), 
sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația;

urmărească consolidarea platformelor de 
cooperare existente, (Uniunea pentru 
Mediterana și Parteneriatul estic), 
sprijinirea mai consistentă a integrării 
regionale atunci când partenerii au 
identificat priorități similare pentru o 
anumită politică, precum și apropierea 
partenerilor în ceea ce privește normele 
economice și legislația; în acest sens, 
subliniază importanța strategică pe care o 
prezintă pentru aceste obiective buna 
funcționare a Secretariatului General al 
Uniunii pentru Mediterana, care ar trebui 
să fie asociată întotdeauna oricărei 
politici a Uniunii Europene care are 
legătură cu Marea Mediterană; în acest 
sens, solicită ca secretarul general al 
Uniunii pentru Mediterana să fie 
considerat, dacă este cazul, interlocutor 
strategic prioritar al Comisiei Europene și 
al Înaltului Reprezentant pentru Politica 
Externă și de Securitate Comună;

Or. es

Amendamentul 505
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. consideră că integrarea regională ar 
trebui să se bazeze, în măsura posibilului, 
pe angajamente obligatorii din punct de 
vedere juridic, inclusiv pe o aplicare 
credibilă și pe condiționalitate, care să îi 
integreze în mod real pe vecinii noștri pe 
piața internă a Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 506
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită UE să utilizeze calea 
diplomatică pentru a pune capăt 
politicilor precum politica frontierelor 
închise, care contravin principiilor și 
obiectivelor politicii europene de 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 507
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită efectuarea de evaluări 
sistematice ale impactului pe care 
acordurile comerciale și sprijinul 
financiar acordat de UE programelor și 
proiectelor din cadrul PEV îl au asupra 
drepturilor omului, inclusiv asupra 
perspectivelor de gen;

Or. en

Amendamentul 508
Ivo Vajgl, Javier Nart, Fernando Maura Barandiarán, Jozo Radoš, Urmas Paet, Ilhan 
Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța rolului 
adunărilor multilaterale, precum 
EURONEST și Adunarea Parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana, ca foruri de 
dialog politic și ca un instrument pentru 
care să stimuleze statele participante să-și
asume politica de vecinătate;

27. ia act de faptul că anumite organizații
multilaterale, inclusiv adunările acestora,
precum Euronest și Adunarea 
Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, 
au arătat o lipsă de flexibilitate și de 
reacție, nereușind să obțină rezultatele 
scontate în situațiile în schimbare 
radicală din țările învecinate; subliniază, 
totuși, rolul important al acestora ca foruri 
de dialog politic și ca un instrument pentru 
care să stimuleze statele participante să își
asume politica de vecinătate și le 
încurajează ferm să își sporească 
implicarea în mod corespunzător;

Or. en

Amendamentul 509
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța rolului
adunărilor multilaterale, precum 
EURONEST și Adunarea Parlamentară a 
Uniunii pentru Mediterana, ca foruri de 
dialog politic și ca un instrument pentru 
care să stimuleze statele participante să-și
asume politica de vecinătate;

27. constată rolul adunărilor multilaterale, 
precum EURONEST și Adunarea 
Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, 
ca foruri de dialog politic și ca instrument 
pentru stimularea statelor participante să 
își asume politica de vecinătate;

Or. el

Amendamentul 510
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum EURONEST și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana, ca foruri de dialog politic și ca 
un instrument pentru care să stimuleze 
statele participante să-și asume politica de 
vecinătate;

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum Euronest și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana, ca foruri de dialog politic și ca 
instrumente care să stimuleze statele 
participante să își asume politica de 
vecinătate; evidențiază faptul că 
dezvoltarea de platforme regionale ale 
societății civile, precum Forumul 
societății civile al Parteneriatului estic și 
inițiativa similară pentru zona sudică, 
consolidează o implicare multilaterală 
care conduce la democratizare și la 
îndeplinirea agendei de reformare 
economică în cadrul zonei de vecinătate;

Or. en

Amendamentul 511
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum EURONEST și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana, ca foruri de dialog politic și ca 
un instrument pentru care să stimuleze 
statele participante să-și asume politica de 
vecinătate;

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum EURONEST și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana, ca foruri de dialog politic și ca 
instrumente care să stimuleze statele 
participante să își asume politica de 
vecinătate, precum și a rolului Conferinței 
autorităților locale și regionale din 
Parteneriatul estic (CORLEAP) și al 
Adunării autorităților locale și regionale 
din zona euromediteraneeană (ARLEM), 
care oferă reprezentanților locali și 
regionali posibilitatea de a purta un 
dialog cu instituțiile UE și de a dezvolta 
cooperarea economică, socială și 
teritorială;
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Or. fr

Amendamentul 512
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum EURONEST și 
Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru 
Mediterana, ca foruri de dialog politic și ca 
un instrument pentru care să stimuleze 
statele participante să-și asume politica de 
vecinătate;

27. subliniază importanța rolului adunărilor 
multilaterale, precum EURONEST, 
ARLEM, CORLEAP și Adunarea 
Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana, 
ca foruri de dialog politic și ca instrumente
care să stimuleze statele participante să-și 
asume politica de vecinătate;

Or. es

Amendamentul 513
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. consideră că structurile multilaterale 
ale PEV trebuie consolidate și dezvoltate 
în mod mai strategic, având în vedere 
caracterul central al „multilateralismului 
eficace” în politica externă a Uniunii; 
solicită Comisiei și SEAE să analizeze 
posibilitățile de interconectare 
instituțională a PEV cu politicile de 
vecinătate ale altor actori regionali, 
îndeosebi Turcia;

Or. en
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Amendamentul 514
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază valoarea adăugată a 
diplomației parlamentare și a reuniunilor 
interparlamentare bilaterale regulate 
organizate de Parlamentul European cu 
omologii săi din zona de vecinătate, ca 
instrument pentru schimburi de 
experiență și pentru evaluarea relației 
fiecărei țări cu UE; încurajează 
parlamentele naționale ale statelor 
membre să își desfășoare reuniunile 
interparlamentare bilaterale în cadrul
PEV ca o modalitate de a asigura o 
abordare coerentă;

Or. en

Amendamentul 515
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. solicită sporirea eforturilor depuse în 
vederea stimulării cooperării regionale în 
zona mediteraneană, prin sprijin politic 
mai puternic acordat Uniunii pentru 
Mediterana și o revizuire a rolului 
acesteia, care să permită Secretariatului 
să își ducă la îndeplinire eforturile de a 
deveni o platformă dinamică și eficace de 
dialog și cooperare euro-mediteraneană; 
solicită o mai bună articulare între 
dimensiunea regională a PEV și 
activitățile Uniunii pentru Mediterana; 
exprimă nevoia de monitorizare a 
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angajamentelor și a alocării fondurilor 
pentru cele 29 de proiecte care au fost 
desemnate de Uniunea pentru Mediterana 
începând din anul 2008;

Or. en

Amendamentul 516
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. denunță continuarea ocupării 
Palestinei de către Israel și încălcarea de 
către Israel a dreptului internațional și a 
dreptului internațional în domeniul 
umanitar; își reiterează apelul de încetare 
a colonizării de către Israel a teritoriilor 
palestiniene și de stopare a atacurilor 
criminale și a izolării Fâșiei Gaza; 
subliniază necesitatea de a prezenta, de 
urgență, o soluție echitabilă și de durată 
pentru conflictul din Orientul Apropiat cu 
scopul de a face posibilă coexistența a 
două state – un stat palestinian 
independent și viabil, cu capitala în 
Ierusalimul de Est, și statul Israel – care 
să coexiste ca state vecine în pace și 
siguranță în cadrul frontierelor 
recunoscute la nivel internațional în 
1967;

Or. es

Amendamentul 517
Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
nivelul de suprapunere a activităților 
Adunării Parlamentare a Uniunii pentru 
Mediterana și ale Adunării Parlamentare 
pentru Mediterana, care au în comun un 
număr mare de obiective și de membri; 
invită ambele structuri să analizeze 
mijloacele prin care să își raționalizeze 
activitățile și cadrele instituționale în 
cursul anului 2015;

Or. en

Amendamentul 518
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. salută activitățile Secretariatului 
Uniunii pentru Mediterana; invită UE să 
sprijine rolul său în calitate de „parte 
terță fiabilă” în vederea promovării 
integrării regionale prin elaborarea de 
proiecte cu o dimensiune regională; invită 
Comisia Europeană să instituie un fond 
destinat Uniunii pentru Mediterana cu 
scopul de a permite Secretariatului 
acesteia să se califice pentru participarea 
la cereri de manifestare a interesului 
pentru proiecte de cooperare lansate de 
UE; invită statele membre și partenerii
din sud să își exprime sprijinul privind 
angajamentul față de resursele Uniunii 
pentru Mediterana;

Or. en
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Amendamentul 519
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 27 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27b. reiterează solicitarea adresată 
Marocului și Frontului Polisario, de a 
continua negocierile pentru a ajunge la o 
soluție pașnică și durabilă pentru 
conflictul din Sahara Occidentală; 
reamintește faptul că acest conflict 
reprezintă un obstacol principal în calea 
integrării și cooperării în regiune, drept 
pentru care este neapărată nevoie să se 
finalizeze de urgență procesul de 
decolonizare a teritoriului neautonom al 
Saharei Occidentale potrivit dreptului 
internațional și să se pună capăt o dată 
pentru totdeauna ocupației marocane;

Or. es

Amendamentul 520
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. subliniază că, atât pentru Uniunea 
pentru Mediterana, cât și pentru 
Parteneriatul estic, principalele 
organizații neguvernamentale au creat o 
platformă comună; consideră că aceste 
platforme îndeplinesc un rol esențial în 
creșterea gradului de sensibilizare în ceea 
ce privește politica europeană de 
vecinătate în opiniile publice competente 
și ar trebui consultate în mod 
corespunzător și prompt la elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de 
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acțiune stabilite în cadrul PEV;

Or. en

Amendamentul 521
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 27 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27c. regretă situația în care se află 
populația sahrawi, care a fost forțată să 
trăiască sub ocupație marocană sau în 
exil în tabere de refugiați timp de 40 de 
ani, după invazia Marocului în fosta 
colonie spaniolă; reamintește prezența a 
peste 80 000 de soldați marocani și a 
milioane de mine de-a lungul unui zid de 
peste 2 000 km, care împarte teritoriile 
Saharei Occidentale de la nord la sud, și 
regretă că, după mai mult de 20 de ani de 
la încetarea focului între Maroc și 
Frontul Polisario și stabilirea MINURSO 
(Misiunea Națiunilor Unite pentru 
referendumul Saharei Occidentale), 
referendumul nu a avut loc din cauza 
intransigenței Marocului și cu 
complicitatea necesară și pasivitatea 
comunității internaționale și a Uniunii 
Europene;

Or. es

Amendamentul 522
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi eliminat
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parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” 
- precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

Or. el

Amendamentul 523
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” 
- precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
un cadru de cooperare între UE și 
partenerii care admit contextul geografic 
mai amplu al vecinilor noștri și relațiile pe 
care le au cu vecinii lor, precum și cu 
organizațiile internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 524
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 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
un cadru de cooperare între UE și 
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trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” 
- precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

partenerii care admit contextul geografic 
mai amplu al vecinilor noștri și relațiile pe 
care le au cu vecinii lor, precum și cu 
organizațiile internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 525
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 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și agențiile competente ale 
Națiunilor Unite și organizațiile 
internaționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 526
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
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trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și organizațiile internaționale și 
regionale, printre altele, prin abordarea 
aspectelor de interes reciproc, inclusiv 
securitatea regională și mondială prin 
intermediul cadrelor bilaterale sau a 
dialogurilor multilaterale relevante 
existente, atunci când acest lucru este 
considerat oportun și relevant;

Or. en

Amendamentul 527
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și organizațiile internaționale și 
regionale;

28. subliniază necesitatea de a construi 
parteneriate solide cu țările învecinate; 
subliniază că trebuie asigurat că PEV este 
parte a politicii externe mai largi a UE și 
trebuie avuți în vedere ceilalți actori 
strategici care exercită influență asupra 
țărilor din vecinătate - „vecinii vecinilor” -
precum și organizațiile internaționale și 
regionale; reamintește necesitatea de a se 
garanta aplicarea, în orice situație, a 
standardelor internaționale în domeniul 
drepturilor omului și a standardelor de 
drept internațional în domeniul umanitar 
în ceea ce privește dreptul de a solicita 
azil;

Or. en

Amendamentul 528
Gilles Pargneaux
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. remarcă faptul că sudul Mediteranei 
este regiunea cea mai puțin integrată la 
nivel mondial și că acest lucru împiedică 
dezvoltarea unei cooperări regionale 
reciproc avantajoase pentru țările din sud, 
precum și pentru țările din nord; 
subliniază faptul că, în fiecare an, se 
pierde între 1 % și 2 % din PIB din cauza 
acestei lipse de integrare regională;

Or. fr

Amendamentul 529
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. ia act de faptul că este importantă 
sprijinirea țărilor din cadrul PEV care 
primesc refugiați provenind din țări terțe
și ajutarea țărilor din PEV în vederea 
garantării securității acestor refugiați;

Or. en

Amendamentul 530
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție<

Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că rivalitatea conceptuală 
dintre PEV și parteneriatul strategic cu 
Rusia reprezintă o greșeală fundamentală 
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a PEV și, în acest sens, salută în mod 
expres problema generală ridicată de 
Comisie în cadrul procedurii de 
consultare privind eliminarea acestor 
rivalități pe baza conceptului de „vecinul 
vecinului” în domeniul politicii de 
vecinătate;

Or. de

Amendamentul 531
Helmut Scholz, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. subliniază că niciunul dintre 
actualele conflicte din țările din 
vecinătatea estică nu pot fi rezolvate fără 
Federația Rusă; consideră că o condiție 
esențială a rezolvării acestor conflicte este 
ca Uniunea să își intensifice eforturile în 
vederea depășirii stagnării care a cuprins 
relațiile cu aceste țări; salută perspectiva 
unui mare spațiu comun economic, 
confirmat recent de statele membre ale 
Uniunii și invită Comisia să confere un 
rol important, în cadrul revizuirii PEV, 
stabilirii unei convergențe între procesele 
de integrare ale Uniunii și cele ale 
Uniunii Eurasiatice;

Or. de<

Amendamentul 532
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa;

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politici 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa, asigurându-
se că numai UE și partenerii săi pot 
decide în legătură cu modul în care 
doresc să se desfășoare relațiile lor;

Or. en

Amendamentul 533
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 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa;

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politici 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa, asigurându-
se că numai UE și partenerii săi pot 
decide în legătură cu modul în care 
doresc să se desfășoare relațiile lor;

Or. en

Amendamentul 534
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politici 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa;

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politici 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa; consideră 
că UE, pentru a rămâne un partener de 
dialog credibil, trebuie să păstreze 
echidistanța și să evite favorizarea, chiar 
și în mod indirect, a terorismului finanțat 
de stat și a actorilor care participă la 
această activitate;

Or. it

Amendamentul 535
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa;

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa; subliniază 
că fiecare țară din cadrul PEV ar trebui 
să aibă libertatea de a alege integrarea 
europeană; invită Comisia să sublinieze 
acest aspect față de țările care nu sunt în 
cadrul PEV și care sunt active în 
regiunile respective și cooperează cu țări 
din cadrul PEV;

Or. en
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Amendamentul 536
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa;

19. subliniază că UE ar trebui să analizeze 
în mod realist diferitele opțiuni de politică 
pe care le au partenerii săi, modul în care 
pot construi punți de legătură cu vecinii 
acestora, la diferite nivele, precum și 
poziționarea față de politica externă a 
țărilor terțe din vecinătatea sa; subliniază 
faptul că țările învecinate se bucură pe 
deplin de dreptul suveran de a alegere 
domeniul de aplicare al parteneriatelor și 
nivelul acestora;

Or. en

Amendamentul 537
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. își reiterează convingerea că 
prevederile acordului de liber schimb 
aprofundat și cuprinzător nu constituie o 
provocare comercială la adresa Federației 
Ruse și că acordurile de asociere nu ar 
trebui considerate un impediment în calea 
bunelor relații ale partenerilor estici cu 
oricare dintre vecinii lor; invită Comisia 
să analizeze modalitățile de cooperare ale 
UE cu Uniunea Economică Eurasiatică 
în strânsă colaborare cu țările partenere, 
precum și în conformitate cu normele și 
angajamentele Organizației Mondiale a 
Comerțului; respinge ferm ideea unei noi 
împărțiri a Europei pe baza unor sfere de 
influență;
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Or. en

Amendamentul 538
Boris Zala

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită UE să conceapă mecanisme 
eficiente de sprijinire a țărilor partenere 
din cadrul PEV, care aplică o agendă 
europeană ambițioasă și, în consecință, 
sunt afectate de măsuri represive, de 
constrângere comercială sau de agresiune 
militară directă din partea unor țări terțe; 
reamintește că, deși PEV nu este 
împotriva oricărui alt actor strategic și 
respinge noțiunea de concurență 
geopolitică cu sumă zero în vecinătate, 
totuși UE trebuie să își asume 
angajamente credibile și să ofere un 
sprijin politic solid partenerilor care 
doresc să i se alinieze mai strâns;

Or. en

Amendamentul 539
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi implicați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta 
problemele legate de drepturile omului și 

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe
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se poate stimula democratizarea;

Or. it

Amendamentul 540
Victor Boștinaru

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, și să se implice activ și să 
coopereze cu ele în vederea soluționării 
conflictelor regionale; reamintește faptul 
că aceste organisme sunt foruri importante 
în care partenerii pot fi încurajați în 
realizarea reformelor, unde se pot discuta 
problemele legate de drepturile omului și 
se poate stimula democratizarea;

Or. en

Amendamentul 541
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 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană, oficiile 
regionale competente ale Organizației 
Națiunilor Unite și Liga Statelor Arabe, 
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reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

Or. en

Amendamentul 542
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană, Organizația 
Conferinței Islamice și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot împărtăși ideile 
universale privind drepturile omului și se 
poate stimula democratizarea;

Or. it

Amendamentul 543
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
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reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului, probleme 
regionale - pentru care ar trebui să își 
asume o responsabilitate sporită - și se 
poate stimula democratizarea;

Or. en

Amendamentul 544
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită UE să profite de expertiza
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea;

30. invită UE să profite de autoritatea
organizațiilor regionale din care fac parte 
țările vecine, cum ar fi Consiliul Europei, 
OSCE, Uniunea Africană și Liga Statelor 
Arabe, care sunt foruri importante în care 
partenerii pot fi încurajați în realizarea 
reformelor, unde se pot discuta problemele 
legate de drepturile omului și se poate 
stimula democratizarea; subliniază că, 
dacă este necesar, UE ar trebui să 
analizeze, de asemenea, posibilitatea de 
stabilire a altor tipuri de dialog informal 
la care să ia parte UE, partenerii din 
spațiul de vecinătate și vecinii acestora, 
precum și alte părți interesate la nivel 
regional și internațional;

Or. en

Amendamentul 545
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)



AM\1061320RO.doc 113/172 PE557.192v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. consideră că UE ar trebui să se 
concentreze în principal asupra 
cooperării cu organizațiile și actorii 
regionali în vederea soluționării 
conflictelor și a dezamorsării tensiunilor, 
în loc să acționeze unilateral ca polițist 
regional;

Or. en

Amendamentul 546
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de 
concurență, IMM-urile, migrația, 
securitatea, energia și eficiența 
energetică, pentru a crea o zonă de 
prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
pentru a crea o zonă de prosperitate și de 
bună vecinătate și pentru a stabili o 
legătură între acestea și progresele în 
ceea ce privește ameliorarea situației 
drepturilor omului și a respectului 
libertăților fundamentale în zona de 
vecinătate;

Or. en

Amendamentul 547
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 31. invită UE să analizeze și să identifice, 
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împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

împreună cu partenerii săi, prioritățile în 
diferite domenii de politică, cum ar fi 
dezvoltarea economică, infrastructura și 
dezvoltarea regională, mediul, politicile în 
materie de concurență, IMM-urile, 
imigrația ilegală, securitatea, lupta 
împotriva terorismului, a criminalității 
organizate și a traficului de ființe umane,
energia și eficiența energetică, pentru a 
crea o zonă de prosperitate și de bună 
vecinătate, asigurând în același timp 
respectarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității de către fiecare țară în 
parte;

Or. it

Amendamentul 548
Demetris Papadakis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
cooperare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 549
Lorenzo Cesa

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
cooperare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică,
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 550
Manolis Kefalogiannis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
cooperare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 551
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 31. invită UE să analizeze și să identifice, 
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împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia 
și eficiența energetică, pentru a crea o 
zonă de prosperitate și de bună vecinătate;

împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi securitatea, energia și eficiența 
energetică, dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, sau consolidarea 
structurilor democratice ale statului, 
combaterea corupției sau crearea de 
acorduri de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare, pentru a crea o zonă de 
prosperitate și de bună vecinătate;

Or. pl

Amendamentul 552
Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare sporită și de cooperare în diferite 
domenii de politică, cum ar fi dezvoltarea 
economică, infrastructura și dezvoltarea 
regională, mediul, politicile în materie de 
concurență, IMM-urile, migrația, 
securitatea, energia și eficiența energetică, 
pentru a crea o zonă de prosperitate și de 
bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 553
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 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de
cooperare consolidată și de integrare în 
diferite domenii de politică, cum ar fi 
dezvoltarea economică, infrastructura și 
dezvoltarea regională, economia digitală, 
comunicarea strategică, interconectarea 
căilor de transport, mediul, politicile în 
materie de concurență, IMM-urile, 
migrația, securitatea, energia și eficiența 
energetică, știința, educația și patrimoniul 
cultural, pentru a crea o zonă de 
prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 554
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 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică și umană, 
protecția socială, prevenirea conflictelor 
și a dezastrelor, infrastructura și 
dezvoltarea regională, apa, mediul, 
politicile în materie de concurență, IMM-
urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate, de stabilitate și de bună 
vecinătate;

Or. en
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Amendamentul 555
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică, comerțul, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 556
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi securitatea, dezvoltarea 
economică, infrastructura și dezvoltarea 
regională, mediul, politicile în materie de 
concurență, IMM-urile, migrația, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

Or. en

Amendamentul 557
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel
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Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, comerțul, educația și formarea 
profesională, politicile în materie de 
concurență, IMM-urile, migrația, 
securitatea, energia și eficiența energetică, 
pentru a crea o zonă de prosperitate și de 
bună vecinătate;

Or. fr

Amendamentul 558
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politică, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate bazată 
pe soluționarea pașnică a diferendelor, pe 
lupta împotriva ilegalităților care pot să 
conducă la tensiuni sociale și pe 
respectarea deplină a drepturilor omului;

Or. it
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Amendamentul 559
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate;

31. invită UE să analizeze și să identifice, 
împreună cu partenerii săi, prioritățile de 
integrare în diferite domenii de politici, 
cum ar fi dezvoltarea economică, 
infrastructura și dezvoltarea regională, 
mediul, politicile în materie de concurență, 
IMM-urile, migrația, securitatea, energia și 
eficiența energetică, pentru a crea o zonă 
de prosperitate și de bună vecinătate; 
subliniază importanța consultării 
actorilor fără caracter statal, precum 
membrii societății civile și minoritățile;

Or. es

Amendamentul 560
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne;

eliminat

Or. el

Amendamentul 561
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 32
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne;

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte împărtășirea obiectivelor politicii 
interne; reamintește condiția 
indispensabilă ca UE să nu favorizeze 
propria redresare economică în 
detrimentul protecției efective a 
drepturilor omului și a drepturilor civile, 
politice, sociale și economice ale 
cetățenilor din țările partenere;

Or. it

Amendamentul 562
Mariya Gabriel, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a
politicilor interne;

32. consideră că obiectivul privind 
coerența politicilor interne și externe ale 
UE, precum și legătura strânsă și tot mai 
importantă dintre anumite probleme 
interne și externe ar trebui să se reflecte 
în noua PEV;

Or. fr

Amendamentul 563
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne;

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne în anumite sectoare;
regretă, de exemplu, persistența unei 
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abordări europene tot mai puternic 
orientate spre externalizarea gestionării 
imigrației în UE către țări terțe și, în 
special, către cele din sudul Mediteranei, 
fără a ține seama de drepturile omului și 
convențiile internaționale semnate de 
statele membre; afirmă că noua strategie 
privind vecinătatea ar trebui să 
abandoneze orice condiționalitate care 
leagă accesul la cooperare consolidată de 
angajamentul de a lupta împotriva 
imigrației ilegale, în special prin 
intermediul acordurilor de readmisie;

Or. fr

Amendamentul 564
Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne;

32. consideră că noua PEV ar trebui să 
reflecte tendința de externalizare a 
politicilor interne și, în același timp, 
dezaprobă, în contextul experiențelor și al 
rezultatelor concrete ale PEV, exportul de 
norme care a caracterizat PEV până 
acum și care viza reformarea instituțiilor 
naționale și a procedurilor politice în 
țările partenere, pe care îl consideră drept 
un instrument care s-a dovedit a fi 
inadecvat pentru politica externă;

Or. de

Amendamentul 565
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. consideră că o cooperare mai strânsă 
în domeniul viitoarei piețe unice digitale, 
sprijinul acordat pentru realizarea de 
reformele în domeniul guvernării 
electronice și soluțiile pentru o guvernare 
deschisă constituie un instrument pentru 
implicarea cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 566
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită ÎR/VP și Comisia Europeană 
să garanteze siguranța și libertatea 
creștinilor și ale altor grupuri religioase, 
precum și ale minorităților, care se 
confruntă cu o intensificare a 
discriminării și a persecuției în țările din 
vecinătatea sudică; invită Comisia 
Europeană să se asigure că viitoarele 
acorduri din cadrul PEV includ 
mecanisme eficace de monitorizare 
destinate protecției drepturilor omului 
pentru minoritățile religioase și etnice;

Or. en

Amendamentul 567
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații
a persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

33. solicită, în ceea ce privește facilitarea
vizelor în țările vecine pentru studenți, 
sportivi, tineri și cercetători, realizarea 
unui control atent în eliberarea de vize, 
fie că acestea sunt eliberate pe termen 
scurt, mediu sau lung;

Or. it

Amendamentul 568
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
mobilității în zona de vecinătate, într-un 
mediu sigur și bine gestionat, prin 
facilitarea vizelor, precum și liberalizarea 
acestora, în special pentru studenți, tineri și 
cercetători; invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

Or. en

Amendamentul 569
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații 
a persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța unei circulații 
mai libere a persoanelor și ia act de 
procesul aflat în curs de desfășurare care 
urmărește îmbunătățirea facilitării vizelor, 
precum și liberalizarea acestora în țările 
vecine, pentru fiecare țară în parte, în 
special pentru studenți, tineri și cercetători; 
invită Comisia, în cooperare cu statele 
membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali; ia act de faptul că aceste 
evoluții se află în stadii diferite în țările 
din vecinătatea estică și sudică;

Or. en

Amendamentul 570
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
mobilității în zona de vecinătate, într-un 
mediu sigur și bine gestionat, prin 
facilitarea vizelor, precum și liberalizarea 
acestora, în special pentru studenți, tineri și 
cercetători; invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

Or. en



PE557.192v01-00 126/172 AM\1061320RO.doc

RO

Amendamentul 571
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
mobilității în zona de vecinătate, într-un 
mediu sigur și bine gestionat, prin 
facilitarea vizelor, precum și liberalizarea 
acestora, în special pentru studenți, tineri și 
cercetători; invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

Or. en

Amendamentul 572
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, în special pentru studenți, 
tineri și cercetători; invită Comisia, în 
cooperare cu statele membre, să 
consolideze mai mult parteneriatele pentru 
mobilitate;

Or. el
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Amendamentul 573
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa 
migrația legală;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate pentru a promova 
migrația circulară și pentru a dezvolta în 
acest sens căi legale de migrație;

Or. fr

Amendamentul 574
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să revizuiască parteneriatele pentru 
mobilitate în zona de vecinătate, 
eliminând legătura dintre acestea și 
acordurile de readmisie, și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar deschide rute sigure 
și legale pentru migranți;
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Or. en

Amendamentul 575
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători, de asemenea, 
prin intermediul programului Erasmus+; 
invită Comisia, în cooperare cu statele 
membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali;

Or. en

Amendamentul 576
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor din țările care fac parte din 
Parteneriatul estic, care le-ar ajuta cu 
adevărat să se apropie de Uniunea 
Europeană și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
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pentru formele de migrație circulară, ceea 
ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

Or. en

Amendamentul 577
Jaromír Štětina

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate, să extindă domeniul de 
aplicare a acestora și la studenții, tinerii și 
cercetătorii care provin din zone 
nerecunoscute de PEV, precum și să 
creeze posibilități pentru formele de 
migrație circulară, ceea ce ar încuraja și 
recompensa migranții legali; subliniază că 
dreptul de intrare și de ședere a 
resortisanților țărilor terțe pentru 
efectuarea unor activități de cercetare, a 
unor studii sau a unor schimburi de elevi 
constituie un instrument care va avea un 
impact major în domeniul educației și al 
culturii și asupra continuării dezvoltării 
democratice și a implicării societății 
civile;

Or. en

Amendamentul 578
Francisco José Millán Mon
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Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
pentru formele de migrație circulară, ceea 
ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali; evidențiază importanța bunei 
funcționări a acordurilor de readmisie;

Or. en

Amendamentul 579
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
pentru formele de migrație circulară, ceea 
ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali; liberalizarea vizelor ar trebui 
accelerată în țările din PEV care au 
încheiat un acord de asociere cu Uniunea 
Europeană și care doresc să coopereze pe 
deplin cu aceasta;

Or. en
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Amendamentul 580
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
pentru formele de migrație circulară, ceea 
ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali; pe de altă parte, condamnă traficul 
de persoane, majoritatea victimelor fiind 
femei, și subliniază importanța 
consolidării cooperării cu țările partenere 
pentru a combate acest fenomen;

Or. en

Amendamentul 581
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
pentru formele de migrație circulară, ceea 
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ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali; solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile în negocierea acordurilor de 
readmisie dintre UE și partenerii săi;

Or. es

Amendamentul 582
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
pentru formele de migrație circulară, ceea 
ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali; invită UE să asigure o contribuție 
distribuită în mod egal între statele 
membre în fața urgențelor umanitare din 
Marea Mediterană, obligându-le să 
planifice și să pună în aplicare operațiuni 
comune de căutare și salvare pe mare, 
inspirate de operațiunea Mare Nostrum, 
desfășurată anterior de marina italiană;

Or. it

Amendamentul 583
Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 33
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
să consolideze mai mult parteneriatele 
pentru mobilitate și să creeze posibilități 
din pentru formele de migrație circulară, 
ceea ce ar încuraja și recompensa migranții 
legali;

33. subliniază importanța liberei circulații a 
persoanelor și sprijină îmbunătățirea 
facilitării vizelor, precum și liberalizarea 
acestora în țările vecine, în special pentru 
studenți, tineri și cercetători; subliniază 
faptul că negocierile privind acordurile de 
facilitare a acordării vizelor constituie, de 
asemenea, o pârghie pentru promovarea 
valorilor și a obiectivelor care stau la baza 
PEV; invită Comisia, în cooperare cu 
statele membre, să consolideze mai mult 
parteneriatele pentru mobilitate și să creeze 
posibilități pentru formele de migrație 
circulară, ceea ce ar încuraja și recompensa 
migranții legali și ar aduce beneficii 
economice atât UE, cât și țărilor 
învecinate cu aceasta;

Or. fr

Amendamentul 584
Iratxe García Pérez, Mariya Gabriel
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. invită Comisia să acorde atenție 
perspectivei egalității de gen în 
promovarea formării profesionale și 
universitare, precum și în cadrul 
programelor de migrație circulară cu 
țările învecinate, cu scopul de a consolida 
participarea femeilor la economiile 
acestor țări;

Or. en
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Amendamentul 585
Aldo Patriciello

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. consideră că schimburile culturale 
aprofundate dintre UE și țările din cadrul 
politicii externe de vecinătate, în special 
țările din sudul Mediteranei, inclusiv în 
rândul tinerilor, al femeilor și al altor 
grupuri de risc, pot contribui la 
combaterea radicalismului islamic;

Or. it

Amendamentul 586
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază că egalitatea de gen și 
dreptul la nediscriminare sunt drepturi 
fundamentale și principii-cheie ale 
acțiunii externe a UE; consideră că, în 
cadrul politicii europene de vecinătate, ar 
trebui să se acorde prioritate acestui 
aspect și că evaluările UE ar trebui să 
includă drepturile comunității LGBTI și 
integrarea minorităților în viața politică, 
socială și economică;

Or. en

Amendamentul 587
Ulrike Lunacek, Tanja Fajon, Malin Björk, Sophia in 't Veld, Alyn Smith

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. subliniază că drepturile femeilor, 
egalitatea de gen și dreptul la 
nediscriminare sunt drepturi 
fundamentale și principii-cheie ale 
acțiunii externe a UE; consideră că, în 
cadrul politicii europene de vecinătate, ar 
trebui să se acorde prioritate acestui 
aspect și că evaluările UE ar trebui să 
includă drepturile comunității LGBTI și 
integrarea minorităților în viața politică, 
socială și economică;

Or. en

Amendamentul588
Angel Dzhambazki

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. solicită asigurarea unei coordonări 
între PEV și viitoarele măsuri destinate 
combaterii imigrației ilegale; solicită 
încheierea de acorduri de readmisie cu 
țările acoperite de PEV; solicită ca PEV 
revizuită să susțină țările partenere în 
eforturile lor depuse pentru a combate 
rețelele de trafic de migranți și de trafic de 
persoane;

Or. bg

Amendamentul 589
Javier Couso Permuy, Pablo Iglesias

Propunere de rezoluție
Punctul 33 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33a. respinge acordurile represive privind 
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migrația și crearea FRONTEX; consideră 
că problema migrației necesită o strategie 
de combatere a sărăciei și de sprijinire a 
ocupării forței de muncă și a păcii, 
precum și o strategie comercială 
echitabilă a statelor din UE, ca o 
contribuție semnificativă la stabilitatea 
regiunii;

Or. es

Amendamentul 590
Marie-Christine Vergiat, Helmut Scholz

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător 
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și solicită să se evite 
agravarea situației economice și sociale a 
țărilor în cauză și, în schimb, să se pună 
în aplicare acorduri reale de parteneriat 
care să țină seama de realitățile sociale și 
de nevoile populațiilor respective;

Or. fr

Amendamentul 591
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
societăților civile și îndeosebi a femeilor, 
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instabilității și impun măsuri mai ample
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

sunt cauze profunde ale instabilității și 
solicită măsuri mai ferme în cadrul PEV,
care să depășească cu mult angajamentele 
luate în acordurile de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare (ALSAC);

Or. en

Amendamentul 592
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună 
cu nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, nivelul 
scăzut de participare politică a femeilor, 
împreună cu o guvernanță deficitară sunt 
cauze ale instabilității și impun măsuri mai 
ample care depășesc angajamentele luate în 
zonele de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ZLSAC);

Or. nl

Amendamentul 593
Javier Nart, Petras Auštrevičius, Anneli Jäätteenmäki, Ivo Vajgl, Fernando Maura 
Barandiarán, Ilhan Kyuchyuk, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, lipsa 
accesului liber la informații și la o cultură 
pluraliste, la libertățile fundamentale (în 
special libertatea de opinie, libertatea de 
gândire și libertatea mass-media), precum 
și nivelurile ridicate ale corupției, 
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schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

împreună cu nivelul scăzut de participare 
politică a femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității; solicită o implicare mai 
puternică și mai profundă, care să 
depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC), împreună cu un 
rol activ al IMM-urilor; constată lipsa de 
cooperare economică regională între 
țările învecinate ale UE și solicită 
instituirea unor inițiative subregionale în 
vederea intensificării schimburilor 
comerciale dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 594
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și încurajează adoptarea de
măsuri suplimentare mai ample, care să 
depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC);

Or. en

Amendamentul 595
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Alyn Smith, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 34
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială, corupția și sărăcia, 
împreună cu nivelul scăzut de participare 
politică a femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și solicită măsuri mai ample 
care să depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC); în această 
privință, invită Comisia să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
ALSAC pentru a evita dumpingul social și 
ecologic; solicită o mai mare transparență 
și o mai mare implicare a tuturor părților 
interesate competente în procesul de 
formulare a politicilor din cadrul PEV, în 
special în domenii precum comerțul, 
investițiile, energia și migrația; solicită 
evaluări sistematice ale impactului 
acordurilor privind comerțul și investițiile 
și al acordurilor privind migrația, precum 
și ale impactului asistenței acordate de 
UE în cadrul PEV, îndeosebi în ceea ce 
privește drepturile omului, serviciile 
publice, munca decentă și dezvoltarea 
socială;

Or. en

Amendamentul 596
Tokia Saïfi, Mariya Gabriel

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 

34. constată că rata ridicată a șomajului, în 
special în rândul tinerilor, excluziunea 
socială și sărăcia, împreună cu nivelul 
scăzut de participare politică a femeilor, 
sunt cauze profunde ale instabilității și 
solicită măsuri mai ample care să 
depășească angajamentele luate în 
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schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC);

Or. fr

Amendamentul 597
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
societăților civile și îndeosebi a femeilor, 
sunt cauze profunde ale instabilității și 
solicită măsuri mai ferme în cadrul PEV,
care să depășească cu mult angajamentele 
luate în acordurile de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare (ALSAC);

Or. en

Amendamentul 598
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 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, îndeosebi în 
rândul copiilor și al tinerilor, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor și al noilor generații, sunt cauze 
profunde ale instabilității și solicită măsuri 
mai ample care să depășească
angajamentele luate în acordurile de liber 
schimb aprofundate și cuprinzătoare
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(ALSAC);

Or. en

Amendamentul 599
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică și 
socioeconomică a femeilor, sunt cauze 
profunde ale instabilității și solicită măsuri 
mai ample care să depășească
angajamentele luate în acordurile de liber 
schimb aprofundate și cuprinzătoare
(ALSAC);

Or. en

Amendamentul 600
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului,
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, lipsa de 
protecție a drepturilor minorităților, 
împreună cu nivelul scăzut de participare 
politică a femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și solicită măsuri mai ample 
care să depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC);

Or. en
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Amendamentul 601
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității, precum și alte domenii, 
precum construcția statală, securitatea și 
stabilitatea, comunicarea strategică și 
energia, în care ar trebui consolidată 
capacitatea de rezistență a partenerilor, și 
solicită măsuri mai ample care să 
depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC);

Or. en

Amendamentul 602
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului,
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt unele dintre cauzele
profunde ale instabilității și impun măsuri 
mai ample care depășesc angajamentele 
luate în zonele de liber schimb 
aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC);

Or. el
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Amendamentul 603
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauzele profunde ale 
instabilității și solicită măsuri mai ample 
care să depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC);

Or. it

Amendamentul 604
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC); consideră că 
ALSAC trebuie să fie sensibile la 
diferitele niveluri de dezvoltare 
socioeconomică ale țărilor vecine;

Or. es



PE557.192v01-00 144/172 AM\1061320RO.doc

RO

Amendamentul 605
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și solicită măsuri mai ample 
care să depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC); subliniază, de 
asemenea, faptul că aceste niveluri se 
datorează și fenomenului de migrație din 
zona Mării Mediterane, care nu se 
limitează la solicitarea de azil din rațiuni 
politice sau legate de convingerile 
religioase;

Or. es

Amendamentul 606
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care depășesc angajamentele luate în 
acordurile de creare a zonelor de liber 
schimb aprofundat și cuprinzător
(ALSAC);

34. constată că rata ridicată a șomajului, 
excluziunea socială și sărăcia, împreună cu 
nivelul scăzut de participare politică a 
femeilor, sunt cauze profunde ale 
instabilității și impun măsuri mai ample 
care să depășească angajamentele luate în 
acordurile de liber schimb aprofundate și 
cuprinzătoare (ALSAC); subliniază că 
instabilitatea în zona de vecinătate este 
cauzată, de asemenea, de amenințările din 
exterior la adresa securității țărilor 
partenere din cadrul PEV;
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Or. en

Amendamentul 607
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază importanța investirii în 
proiecte pentru tineri, femei și viitori 
lideri, prin utilizarea maximă a ofertelor 
de burse de studii din cadrul programului 
Erasmus + pentru a stimula schimburile 
de studenți și de cadre didactice între 
țările din PEV și statele membre ale UE, 
cu scopul formării viitorilor lideri ai 
țărilor din cadrul PEV și ai statelor 
membre ale UE, precum și cu scopul 
promovării în continuare a proiectelor 
universitare și educaționale, cum ar fi 
Colegiul Europei, care și-au dovedit deja 
valoarea în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 608
Nikos Androulakis

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. ia în considerare, în acest sens, 
potențialul PEV în ceea ce privește 
abordarea migrației clandestine și a 
fluxurilor de refugiați pe baza celor patru 
domenii de acțiune prioritare convenite în 
cadrul Consiliului European din 
23 aprilie 2015;

Or. en
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Amendamentul 609
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 610
Francisco Assis

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze, ținând 
seama de interesele reciproce, 
posibilitatea de participare, în funcție de 
situație, de colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

Or. en

Amendamentul 611
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 35
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze 
posibilitățile de participare, în funcție de 
situație, de colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

Or. en

Amendamentul 612
Ana Gomes

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze, ținând 
seama de interesele reciproce, 
posibilitățile de participare, în funcție de 
situație, de colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

Or. en

Amendamentul 613
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL și FRONTEX, 
managementul vamal și Comunitatea 
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Energiei;

Or. en

Amendamentul 614
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei, ținând cont de 
particularitățile fiecărei țări;

Or. it

Amendamentul 615
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 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei în domeniul 
combaterii traficului de ființe umane și a 
criminalității economice și 
transfrontaliere;

Or. en
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Amendamentul 616
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei;

35. invită Comisia să analizeze și să ofere 
țărilor din PEV niveluri diferite de 
participare, colaborare și implicare în 
politicile, programele și agențiile sale, cum 
ar fi EUROPOL, managementul vamal și 
Comunitatea Energiei; încurajează 
Comisia să promoveze, în rândul țărilor 
din cadrul PEV, Convenția de la 
Budapesta privind combaterea 
criminalității cibernetice și să le invite să 
adere la această convenție, dacă nu au 
făcut încă acest lucru;

Or. en

Amendamentul 617
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. consideră că trebuie pus un accent mai 
mare pe utilizarea programelor de asistență 
tehnică precum TAIEX și Twinning și că 
partenerii trebuie incluși în programele UE 
precum Erasmus și Orizont 2020, deoarece 
acestea contribuie la schimbul de 
cunoștințe și la crearea de rețele la diferite 
niveluri și constituie baza pentru crearea 
unui spațiu comun de vecinătate;

36. consideră că trebuie pus un accent mai 
mare pe utilizarea programelor de asistență 
tehnică precum TAIEX și Twinning și că 
partenerii trebuie incluși în programele UE 
precum Erasmus și Orizont 2020, deoarece 
acestea contribuie la schimbul de 
cunoștințe și la crearea de rețele la diferite 
niveluri și constituie baza pentru crearea 
unui spațiu comun de vecinătate; totodată, 
apreciază trimiterea din raportul elaborat 
de ARLEM, „Cohesion Policy for the 
Mediterranean” (O politică de coeziune în 
Marea Mediterană – Ortega 2014), la 
amplificarea mecanismelor de coeziune și 
a fondurilor acestora către vecinătatea 
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sudică într-un viitor nu foarte îndepărtat;

Or. es

Amendamentul 618
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 36 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36a. recunoaște importanța relațiilor 
culturale dintre UE și țările învecinate, în 
domenii precum prevenirea conflictelor și 
consolidarea păcii, dezvoltarea 
industriilor creative, consolidarea 
dialogului cu societatea civilă și a 
dialogului intercultural și interreligios, 
consolidarea libertății de exprimare, 
precum și sprijinul acordat dezvoltării 
sociale și economice; solicită consolidarea 
cadrului pentru relațiile culturale, 
permițând elaborarea de programe de 
mobilitate, de formare și de consolidare a 
capacităților și schimburi în domeniul 
culturii și al educației;

Or. en

Amendamentul 619
Andrej Plenković

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare, a organismelor 
parlamentare comune înființate în 
temeiul acordurilor cu UE și a adunărilor 
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de susținere a democrației parlamentare; parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare și 
promovarea activităților parlamentare în 
domeniul afacerilor europene;

Or. hr

Amendamentul 620
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare;

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare și 
încurajează consolidarea capacității sale 
de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 621
Jerzy Buzek

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare;

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare; 
sprijină înființarea unei Adunări 
parlamentare în cadrul Comunității 
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Energiei;

Or. en

Amendamentul 622
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 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare;

37. consideră că trebuie consolidată 
dimensiunea parlamentară a politicii, prin 
creșterea eficienței reuniunilor 
interparlamentare și a adunărilor 
parlamentare; salută, în acest context, noua 
abordare adoptată de Parlament în materie 
de susținere a democrației parlamentare; 
subliniază rolul asumat de parlamentele 
țărilor din cadrul PEV în tragerea la 
răspundere a guvernelor;

Or. en

Amendamentul 623
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 37 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37a. consideră că partidele politice 
europene au o responsabilitate esențială 
în ceea ce privește promovarea unei 
culturi politice bazate pe crearea de 
instituții pe deplin democratice, pe statul 
de drept, pe democrația pluripartită și pe 
participarea deplină a femeilor la 
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procesul decizional; solicită, în acest sens, 
partidelor politice europene să se abțină 
de la orice joc de putere bazat pe afilierea 
politică forțată și pe recrutarea de 
oligarhi, cu scopul de a dobândi putere și 
de a își extinde influența în țările 
partenere;

Or. en

Amendamentul 624
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze 
consultarea între statele membre, 
structurile UE și țările învecinate;

eliminat

Or. el

Amendamentul 625
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare,
Comisia să consolideze coordonarea 

38. invită Comisia să consolideze 
coordonarea politicilor și programarea 
comună a asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
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politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

țările învecinate;

Or. it

Amendamentul 626
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se țină seama de 
rolul important al statelor membre; invită, 
prin urmare, Comisia să consolideze 
coordonarea politicilor și programarea 
comună a asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

Or. en

Amendamentul 627
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile, de asemenea, prin 
dezvoltarea inițiativelor emblematice; 
invită, prin urmare, Comisia să consolideze 
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asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

coordonarea politicilor și programarea 
comună a asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

Or. en

Amendamentul 628
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că toate 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

Or. en

Amendamentul 629
Neena Gill

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
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mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

mecanisme care să promoveze partajarea 
de informații între statele membre și 
structurile UE cu privire la țările din 
cadrul PEV, precum și consultarea între 
statele membre, structurile UE și țările 
învecinate;

Or. en

Amendamentul 630
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 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și
țările învecinate;

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE, țările 
învecinate și alte părți interesate, inclusiv 
agențiile Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 631
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 

38. subliniază că pentru reușita PEV, este, 
de asemenea, necesar să se asigure că 
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statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate;

statele membre își asumă deplin 
responsabilitățile; invită, prin urmare, 
Comisia să consolideze coordonarea 
politicilor și programarea comună a 
asistenței financiare și să se ofere 
mecanisme care să promoveze consultarea 
între statele membre, structurile UE și 
țările învecinate; ia act de faptul că 
asistența financiară și tehnică din partea 
UE ar trebui să fie condiționată de 
îndeplinirea unor obiective de referință 
concrete în cadrul procesului de reformă, 
pe baza cărora va fi alocat un sprijin 
suplimentar;

Or. en

Amendamentul 632
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 38 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38a. subliniază faptul că organizațiile 
societății civile, precum și implicarea lor 
în punerea în aplicare a proiectelor din 
cadrul Instrumentului european de 
vecinătate (IEV) și în monitorizarea 
punerii în aplicare a planului de acțiune 
aferent PEV joacă un rol esențial în 
promovarea valorilor pe care se 
întemeiază PEV, a drepturilor omului și a 
democratizării; subliniază importanța 
elaborării unui proces de consultare cu 
organizațiile societății civile în ceea ce 
privește definirea obiectivelor de 
referință;

Or. en
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Amendamentul 633
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu 
autoritățile din țările partenere, trebuie să 
se concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar 
putea fi stabilite de comun acord;

39. subliniază că politica, acțiunile și 
fondurile UE care vizează țările din 
cadrul PEV trebuie stabilite în funcție de 
nevoile locale, astfel încât ajutoarele
financiare să nu fie risipite și/sau utilizat 
în mod deficitar;

Or. it

Amendamentul 634
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere și în urma consultării 
cu organizațiile societății civile, ar trebui
să se concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

Or. en

Amendamentul 635
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 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, ar trebui să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități realiste care trebuie puse în 
aplicare, iar aplicarea lor ar trebui evaluată 
periodic și acompaniată de opțiuni politice 
ce ar putea fi stabilite de comun acord;

Or. en

Amendamentul 636
Louis Michel, Hilde Vautmans

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

39. subliniază că planurile de acțiune, 
stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată la intervale 
regulate sau atunci când circumstanțele 
justifică acest lucru și ar trebui să fie
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

Or. nl

Amendamentul 637
Francesc Gambús

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. subliniază că planurile de acțiune, 39. subliniază că planurile de acțiune, 
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stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar 
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord;

stabilite în strânsă colaborare cu autoritățile 
din țările partenere, trebuie să se 
concentreze pe un număr limitat de 
priorități care trebuie puse în aplicare, iar
aplicarea lor ar trebui evaluată periodic și 
acompaniată de opțiuni politice ce ar putea 
fi stabilite de comun acord; aceste planuri 
de acțiune s-ar putea desfășura într-un 
cadru de cooperare macroregională, care 
ar putea fi luat în considerare în zona 
Mării Mediterane atunci când este cazul 
să se definească și să se gestioneze aceste 
priorități;

Or. es

Amendamentul 638
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 39 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39a. solicită Comisiei Europene un buget 
detaliat al cheltuielilor individuale din 
sectoarele celor 16 țări din cadrul PEV 
pentru a asigura rezultate maxime în 
materie de eficiență și transparență, 
precum și o raportare detaliată ulterioară 
în fața Parlamentului European;

Or. it

Amendamentul 639
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
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concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; consideră că, pentru a 
încuraja un parteneriat în reale condiții 
de egalitate și un veritabil spirit de 
asumare a răspunderii și de angajament, 
dat fiind impactul politic, mediatic și în 
materie de politici al rapoartelor privind 
progresele înregistrate, în perioada 
următoare ar trebui luată în considerare o 
raportare comună; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

Or. en

Amendamentul 640
Tamás Meszerics, Ernest Urtasun, Heidi Hautala
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; de asemenea, rapoartele 
privind progresele înregistrate din cadrul 
documentelor de lucru ar trebui 
actualizate în comunicări oficiale ale UE 
ușor de înțeles; solicită ca documentele-
cheie, precum rapoartele privind 
progresele înregistrate, să fie disponibile 
pe site-urile delegațiilor UE și traduse în 
limba locală; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

Or. en
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Amendamentul 641
Andrzej Grzyb

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv, 
precum și din perspectiva contextului 
regional și geopolitic, și să includă 
tendințele din anii anteriori;

Or. pl

Amendamentul 642
Kati Piri

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori;

40. subliniază că rapoartele privind 
progresele înregistrate ar trebui să se 
concentreze pe transpunerea în practică a 
priorităților identificate în planurile de 
acțiune și să reflecte nivelul de angajament 
al țării partenere; reafirmă că datele din 
rapoarte trebuie să fie analizate din 
perspectiva contextului național respectiv 
și să includă tendințele din anii anteriori; 
invită Uniunea Europeană să utilizeze 
mai multe mijloace de măsurare calitativă 
a nivelului progreselor înregistrate în 
țările partenere;

Or. en
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Amendamentul 643
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră că ar trebui mărită
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune;

41. consideră că asistența oferită de UE ar 
trebui să vizeze în primul rând nu
vizibilitatea, ci mai curând obținerea de 
rezultate reale pentru populația din țările 
partenere;

Or. en

Amendamentul 644
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune;

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE, prin 
intermediul Serviciului European de 
Acțiune Externă și al serviciilor statelor 
membre, pentru a demonstra populației din 
țările partenere și din statele membre ale 
UE beneficiile sprijinului acordat de 
Uniune;

Or. es

Amendamentul 645
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 41
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune;

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune; subliniază, 
pe de o parte, necesitatea de a spori 
eforturile care vizează proiecte concrete și 
tangibile a căror vizibilitate este mai ușor 
accesibilă publicului larg și, pe de altă 
parte, necesitatea de a elabora o strategie 
de comunicare cuprinzătoare, eficace și 
sistematică în cadrul PEV;

Or. en

Amendamentul 646
Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune;

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune; solicită 
Comisiei să conceapă un mecanism 
special pentru furnizarea de asistență 
umanitară din partea UE destinată țărilor 
învecinate, care să fie diferit de modelul 
utilizat pentru toate țările terțe din lume și 
care să asigure, printre altele, obținerea 
unei vizibilități ridicate și urmarea 
agendei politice a UE;

Or. en

Amendamentul 647
Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda
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Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune;

41. consideră că ar trebui mărită 
vizibilitatea asistenței oferite de UE pentru 
a demonstra populației din țările partenere 
și din statele membre ale UE beneficiile 
sprijinului acordat de Uniune; subliniază 
importanța și necesitatea instituirii unui 
mecanism capabil să asigure transparența 
în ceea ce privește asistența financiară 
acordată de UE;

Or. en

Amendamentul 648
Mario Borghezio

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

eliminat

Or. it

Amendamentul 649
Javi López, Elena Valenciano

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și propagandă împotriva 

eliminat
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UE și a statelor sale membre;

Or. es

Amendamentul 650
Georgios Epitideios

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

eliminat

Or. el

Amendamentul 651
Javier Nart, Anneli Jäätteenmäki, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Fernando Maura Barandiarán

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și de propagandă 
împotriva UE și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze 
vizibilitatea, cu scopul de a arăta în mod 
clar sprijinul pe care îl acordă țărilor 
partenere și angajamentul Uniunii față de 
acestea;

Or. en

Amendamentul 652
Jacek Saryusz-Wolski

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze 
capacitatea de contracarare a campaniilor 
de dezinformare și de propagandă 

42. invită UE să elaboreze campanii de 
informare și de comunicare, destinate 
cetățenilor Uniunii și țărilor din cadrul 
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împotriva UE și a statelor sale membre; PEV, cu privire la Uniunea Europeană, la 
politicile și la evoluțiile sale interne și 
externe; invită, de asemenea, Uniunea 
Europeană, să aloce fonduri suplimentare 
destinate jurnaliștilor și organizațiilor 
societății civile care activează în UE și în 
țările din cadrul PEV în domeniul 
comunicării privitoare la afacerile interne 
și externe ale UE;

Or. en

Amendamentul 653
Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

42. subliniază necesitatea unor eforturi de 
comunicare strategică privind implicarea 
UE în vecinătatea sa, inclusiv privind 
valorile și obiectivele acesteia; invită UE 
să își consolideze capacitatea de 
contracarare a campaniilor de dezinformare 
și propagandă împotriva UE și a statelor 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 654
Gabrielius Landsbergis

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre, precum și în 
zona sa de vecinătate, și să sprijine 
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proiecte care au drept scop promovarea 
unor standarde jurnalistice ridicate și a 
libertății mass-media, precum și 
încurajarea jurnalismului de investigație;

Or. en

Amendamentul 655
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre, mai ales prin 
promovarea inițiativelor comune cu 
societățile civile ale țărilor partenere;

Or. it

Amendamentul 656
Eduard Kukan

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre; de 
asemenea, invită UE să își sprijine vecinii 
care ajung ținta unor astfel de acte 
externe de propagandă atunci când aleg 
să se apropie de valorile și de standardele 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 657
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Bas 
Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre, provenind în 
principal din Rusia;

Or. en

Amendamentul 658
Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, 
Urmas Paet, Marietje Schaake

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și de propagandă împotriva 
UE și a statelor sale membre, precum 
campaniile menite să slăbească unitatea și 
solidaritatea în cadrul Uniunii și să îi 
submineze valorile fundamentale; solicită 
UE să sporească vizibilitatea politicilor 
sale în țările învecinate;

Or. en

Amendamentul 659
Tunne Kelam

Propunere de rezoluție
Punctul 42
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre, atât în țările din 
cadrul PEV, cât și în zona mai extinsă de 
vecinătate europeană;

Or. en

Amendamentul 660
Sandra Kalniete

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
și a statelor sale membre;

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE,
a statelor sale membre și a vecinilor 
acestora, inclusiv prin crearea unor 
condiții favorabile libertății mass-media, 
prin consolidarea rezistenței acesteia în 
UE și în țările învecinate și prin 
elaborarea de instrumente adecvate de 
comunicare strategică;

Or. en

Amendamentul 661
Andi Cristea

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 

42. invită UE să își consolideze capacitatea 
de contracarare a campaniilor de 
dezinformare și propagandă împotriva UE 
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și a statelor sale membre; și a statelor sale membre; subliniază 
importanța promovării unei informări 
obiective, independente și imparțiale, 
precum și a soluționării, în același timp, a 
problemelor de ordin juridic legate de 
mediul mediatic din țările din cadrul 
PEV;

Or. en

Amendamentul 662
Michał Boni

Propunere de rezoluție
Punctul 42 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42a. invită UE să își sporească prezența în 
țările partenere folosind mai multe 
mijloace audiovizuale interactive și 
platforme sociale în limba locală 
respectivă, cu scopul de a transmite 
mesaje către întreaga societate; invită 
Comisia să elaboreze o strategie clară de 
comunicare pentru societățile din țările 
din cadrul PEV cu scopul de a expune 
acestora beneficiile acordurilor de 
asociere, inclusiv ale zonelor de liber 
schimb aprofundate și cuprinzătoare 
(DCFTA), ca instrumente de modernizare 
a sistemelor și a economiilor acestora;

Or. en

Amendamentul 663
Charles Tannock, Marek Jurek, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard 
Antoni Legutko, Bas Belder, Amjad Bashir, Geoffrey Van Orden

Propunere de rezoluție
Punctul 43
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, precum și guvernelor și 
parlamentelor țărilor din cadrul PEV.

43. încredințează Președintelui sarcina de a 
transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor 
țărilor din cadrul PEV, Adunării 
Parlamentare Euronest, Adunării 
Parlamentare Euromed, Ligii Statelor 
Arabe și OSCE.

Or. en


