
 

AM\812781RO.doc  PE439.753v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

14.4.2010 A7-0111/1 

Amendamentul 1 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 

2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Referirea 8a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 având în vedere Rezoluția sa din 10 
februarie 2010 privind cutremurul din 
Haiti, având în vedere Rezoluția sa din 11 
februarie 2010 privind Venezuela, având 
în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2010 
privind situația prizonierilor politici și de 
conștiință din Cuba, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/2 

Amendamentul 2 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 

2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul Ha (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ha. întrucât recenta ratificare de către 
UE a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și 
ceea ce ar putea să reprezinte 
implementarea acesteia în ceea ce privește 
exercitarea efectivă a drepturilor civile și 
sociale și promovarea egalității de șanse 
pentru cele peste 60 de milioane de 
persoane cu dizabilități care trăiesc în 
zona latinoamericană constituie un 
eveniment istoric. 
 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/3 

Amendamentul 3 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 35 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută eforturile în materie de coeziune 
socială depuse în cursul ultimilor ani de 
Comisia Europeană, BID, Programul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (PNUD), Comisia Economică 

pentru America Latină și Caraibe 
(CELAC), FMI și Banca Mondială și 
recomandă reînnoirea și intensificarea 

programelor Eurosocial, URB-AL și 
EUrocLIMA;  

35. salută eforturile în materie de coeziune 
socială depuse în cursul ultimilor ani de 
Comisia Europeană, BID, Programul 

Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (PNUD), Comisia Economică 

pentru America Latină și Caraibe 
(CELAC), Fondul Monetar Internațional 
(FMI) și Banca Mondială și recomandă 

reînnoirea și intensificarea programelor 
Eurosocial, URB-AL și EUrocLIMA, 

precum și implementarea adecvată, în 
viitor, a Convenției Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap, în vederea promovării egalității 
de șanse pentru mai mult de 60 de 
milioane de cetățeni care, indiferent de 
tipul de handicap de care suferă, sunt 
expuse unui risc ridicat de excludere 
socială în zona latinoamericană; 
 

Or. es 
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Amendamentul 4 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A7-0111/2010 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 
Strategia UE pentru relațiile cu America Latină 
2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 57 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

57. subliniază importanța diverselor 
instrumente financiare ale UE, dar insistă 
asupra necesității de a se depăși abordarea 

pur asistențială a cooperării pentru 
dezvoltare cu America Latină, astfel ca 

resursele financiare ale Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD) să fie 
orientate către țările cele mai sărace și 

grupurile cele mai vulnerabile, și de a se 
institui noi forme de cooperare cu țările 
emergente și cu cele cu venit mediu din 
America Latină, prin intermediul 
Instrumentului pentru țările industrializate 

(IPI+);  

57. subliniază importanța diverselor 
instrumente financiare ale UE, dar insistă 
asupra necesității de a se depăși abordarea 

pur asistențială a cooperării pentru 
dezvoltare cu America Latină, astfel ca 

resursele financiare ale Instrumentului de 
cooperare pentru dezvoltare (ICD) să fie 
orientate către țările cele mai sărace și 

grupurile cele mai vulnerabile, și de a se 
institui noi forme de cooperare cu țările 
emergente și cu cele cu venit mediu din 
America Latină, prin intermediul 
Instrumentului pentru țările industrializate 

(IPI+); insistă, în acest sens, ca criteriile și 
principiile menționate la articolul 32 din 
Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap să fie 
integrate în politica de cooperare a UE 
din zona amintită, în scopul promovării și 
impulsionării politicilor active de 
integrare socială efectivă a acestei 
categorii sociale. 
  

Or. es 

 

 


