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14.4.2010 A7-0111/18 

Amendamentul 18 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

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

2009/2213(INI) 

Propunere de rezoluție 
Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât, în ultimii ani, cheltuielile 

militare din America Latină au crescut 
considerabil, 

G. întrucât, în ultimii ani, cheltuielile 

militare  au crescut considerabil, atât în 
America Latină, cât și în Europa, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/19 

Amendamentul 19 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Considerentul L 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât dezvoltarea relațiilor cu 
America Latină produce beneficii reciproce 
și poate oferi avantaje tuturor statelor 

membre ale UE, 

L. întrucât dezvoltarea relațiilor cu 
America Latină produce beneficii reciproce 
și poate oferi avantaje atât tuturor statelor 

membre ale UE, cât și țărilor din America 
Latină, în ansamblul lor, 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/20 

Amendamentul 20 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată 
„Uniunea Europeană și America Latină: un 
parteneriat între actori globali”, care 

urmărește identificarea, evaluarea și 
formularea unor propuneri operative 

vizând realizarea unui parteneriat strategic 
biregional deplin; 

1. ia act de Comunicarea Comisiei 
intitulată „Uniunea Europeană și America 
Latină: un parteneriat între actori globali”, 

care urmărește identificarea, evaluarea și 
formularea unor propuneri operative 

vizând realizarea unui parteneriat strategic 
biregional deplin; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/21 

Amendamentul 21 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 2 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. salută eforturile președinției spaniole în 
vederea semnării acordului de asociere UE 
- America Centrală și a acordurilor 

comerciale multipartite cu Columbia și 
Peru, precum și voința și interesul clar 

manifestate în vederea relansării 
negocierilor dintre Uniunea Europeană și 
Mercosur; 

2. ia act de eforturile președinției spaniole 
în vederea semnării acordului de asociere 
UE - America Centrală și a acordurilor 

comerciale multipartite cu Columbia și 
Peru, precum și voința și interesul clar 

manifestate în vederea relansării 
negocierilor dintre Uniunea Europeană și 
Mercosur; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/22 

Amendamentul 22 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 5 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. insistă asupra importanței principiilor și 
valorilor aflate la baza parteneriatului 
strategic biregional, cum sunt democrația 

pluralistă și reprezentativă, respectarea 
drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, libertatea de exprimare, 
statul de drept, supremația legii, 
respectarea procedurilor, siguranța juridică 

și respingerea oricărei forme de dictatură 
sau autoritarism; 

insistă asupra importanței principiilor și 
valorilor aflate la baza parteneriatului 
strategic biregional, cum sunt democrația 

pluralistă și reprezentativă, respectarea 
drepturilor omului (politice, economice și 
sociale) și a libertăților fundamentale, 
libertatea de exprimare, statul de drept, 
supremația legii, respectarea procedurilor, 

siguranța juridică și respingerea oricărei 
forme de dictatură sau autoritarism; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/23 

Amendamentul 23 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. își reiterează convingerea conform 
căreia stabilitatea internă a multor țări 
latinoamericane partenere continuă să 

depindă de reformarea statului, care trebuie 
să includă participarea tuturor populațiilor 

indigene și a celorlalte minorități la 
procesul decizional, astfel încât să se evite 
discriminările de orice fel și să se 

promoveze prezervarea culturilor și 
tradițiilor acestora, deoarece în modul 
acesta societățile devin mai bogate, iar 
guvernanța democratică se consolidează; 

își reiterează convingerea conform căreia 
stabilitatea internă a multor țări 
latinoamericane partenere continuă să 

depindă de reformarea statului, care trebuie 
să includă participarea deplină și efectivă 
tuturor populațiilor indigene și a celorlalte 
minorități la procesul decizional, astfel 
încât să se evite discriminările de orice fel 

și să se promoveze drepturile culturale și 
tradițiilor acestora, deoarece în modul 
acesta societățile devin mai bogate, iar 
guvernanța democratică se consolidează; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/24 

Amendamentul 24 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. recomandă, cu privire la proiectele în 
curs de desfășurare în Peru, Columbia și 
Bolivia, ca finanțarea alocată programelor 

urmărind eliminarea culturilor de droguri 
prin programe alternative de dezvoltare să 

fie urgentată; 

18. recomandă, cu privire la proiectele în 
curs de desfășurare în Peru, Columbia și 
Bolivia, ca finanțarea alocată programelor 

urmărind eliminarea culturilor de droguri 
prin programe alternative de dezvoltare să 

fie urgentată, căutându-se formule care să 
permită asocierea populațiilor în cauză; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/25 

Amendamentul 25 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. pentru încheierea primei etape, susține 
ferm reluarea negocierilor privind acordul 
de asociere UE-Mercosur, dat fiind că un 

acord de asociere de acest fel, care este de 
maximă importanță și afectează 700 de 

milioane de persoane, ar constitui, dacă 
este încheiat rapid, cel mai ambițios acord 
biregional din lume, finalizarea 

negocierilor privind acordul de asociere 
UE-America Centrală înaintea reuniunii la 
vârf de la Madrid, revizuirea acordului 
politic și de cooperare din 2003, încheiat 
cu Comunitatea Andină, și extinderea pe 

orizontală și verticală a acordurilor de 
asociere deja existente cu Mexicul și cu 
Chile; ia act că negocierile privind acordul 

comercial multipartit dintre UE și țările 
Comunității Andine s-au încheiat cu succes 
și se va strădui să finalizeze cu exactitatea 
cuvenită procedura de ratificare 
parlamentară a acestor acorduri pentru a 

asigura impactul pozitiv al acestora asupra 
tuturor aspectelor de interes reciproc; 

pentru încheierea primei etape, susține 
ferm reluarea negocierilor privind acordul 
de asociere UE-Mercosur, dat fiind că un 

acord de asociere de acest fel, care este de 
maximă importanță și afectează 700 de 

milioane de persoane, ar constitui, dacă 
este încheiat rapid, cel mai ambițios acord 
biregional din lume, ia act de eforturile 
depuse pentru finalizarea negocierilor 
privind acordul de asociere UE-America 
Centrală înaintea reuniunii la vârf de la 
Madrid, revizuirea acordului politic și de 
cooperare din 2003, încheiat cu 

Comunitatea Andină, și extinderea pe 
orizontală și verticală a acordurilor de 
asociere deja existente cu Mexicul și cu 

Chile; ia act că negocierile privind acordul 
comercial multipartit dintre UE și țările 

Comunității Andine s-au încheiat și se va 
strădui să finalizeze cu exactitatea cuvenită 
procedura de ratificare parlamentară a 

acestor acorduri pentru a asigura impactul 
pozitiv al acestora asupra tuturor aspectelor 

de interes reciproc; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/26 

Amendamentul 26 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. salută eforturile depuse în legătură cu 
egalitatea de gen; recomandă dezvoltarea 
politicilor de cooperare UE-America 

Latină care să promoveze consolidarea 
statutului juridic al femeilor, a accesului 

egal la educație și la locurile de muncă, 
precum și drepturile omului și drepturile 
sociale; 

salută eforturile depuse în legătură cu 
egalitatea de gen; solicită intensificarea 
acestora și recomandă dezvoltarea 

politicilor de cooperare UE-America 
Latină care să promoveze consolidarea 

statutului juridic al femeilor, a accesului 
egal la educație și la locurile de muncă, 
precum și drepturile omului și drepturile 

sociale și cere guvernelor și organismelor 
de cooperare în cauză să sprijine 
inițiativele de acest fel cu resurse umane, 
financiare și tehnice adecvate; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/27 

Amendamentul 27 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 37 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. salută reuniunea UE-ALC privind 
coordonarea sistemelor de asigurări sociale 
la care urmează să participe miniștrii și 

funcționari superiori cu responsabilități în 
materie, ce urmează să aibă loc în Alcalá 

de Henares (în apropiere de Madrid) la 13 
și 14 mai 2010 și, de asemenea, sprijină 
activitatea Organizației Iberoamericane 

pentru Asigurări Sociale (OISS) de 
promovare a bunăstării sociale făcând uz 
de experiența acumulată și de coordonarea 
aspectelor legate de asigurările sociale; 

37. salută reuniunea UE-ALC privind 
coordonarea sistemelor de asigurări sociale 
la care urmează să participe miniștrii și 

funcționari superiori cu responsabilități în 
materie, ce urmează să aibă loc în Alcalá 

de Henares (în apropiere de Madrid) la 13 
și 14 mai 2010 și, de asemenea, sprijină 
activitatea Organizației Iberoamericane 

pentru Asigurări Sociale (OISS) de 
promovare a bunăstării sociale făcând uz 
de experiența acumulată și de coordonarea 
aspectelor legate de asigurările sociale și 
solicită ca atât reuniunea la nivel 
ministerial, cât și OISS să prezinte 
propuneri creatoare, care să asigure în 
cea mai mare măsură acoperirea socială a 
populațiilor în cauză;  

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/28 

Amendamentul 28 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 39 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. afirmă încă o dată că o strategie bazată 
pe măsuri practice în favoarea integrării 
(legate, printre altele, de drumuri, conducte 

de petrol și gaze și promovarea comerțului 
interregional) și pe măsuri de mediatizare a 

principalilor actori din regiune ar 
impulsiona integrarea și ar intensifica 
sentimentul de apartenență comunitară în 

regiune; 

39. afirmă încă o dată că o strategie bazată 
pe măsuri practice în favoarea integrării 
(legate, printre altele, de drumuri, căi 
ferate, conducte de petrol și gaze, 

cooperarea în materie de energii 
regenerabile și promovarea comerțului 
interregional) și pe măsuri de mediatizare a 
principalilor actori din regiune ar 

impulsiona integrarea și ar intensifica 
sentimentul de apartenență comunitară în 
regiune; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/29 

Amendamentul 29 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 40 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. subliniază faptul că, pentru a împiedica 
stagnarea creșterii economice în regiune și 
a evita blocarea dezvoltării sustenabile, 
trebuie adoptată o strategie coordonată în 
sectoarele energiei, apei și comunicațiilor; 

40. subliniază faptul că, pentru a împiedica 
stagnarea creșterii economice în regiune și 
a evita blocarea dezvoltării sustenabile, se 
impune implicarea autorităților publice în 
elaborarea unei strategii coordonate în 

sectoarele energiei, apei și comunicațiilor 

și încetarea sprijinului acordat 
megaproiectelor energetice, cum sunt 
lacurile de acumulare, care au efecte 
extrem de negative pentru mediul 
înconjurător și populațiile care trăiesc în 
apropiere; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/30 

Amendamentul 30 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 53 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. insistă asupra încheierii acordurilor 
de asociere subregională în curs de 
negociere și regretă actualul blocaj în 
care se află unele dintre acorduri din 
motive diverse, dar avertizează că, în 
cazul în care apar disensiuni ireductibile, 
trebuie căutate soluții alternative, fără a 
abandona viziunea strategică globală, 
pentru a nu izola țările care doresc să-și 
strângă relațiile politice, comerciale și 
sociale cu UE; 

eliminat 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/31 

Amendamentul 31 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 54 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. reiterează sprijinul acordat de UE 
pentru procesele de integrare regională și 
metoda de negociere „bloc cu bloc” 

promovată de UE prin acordurile de 
asociere, ca în cazul Americii Centrale; 

recunoaște totuși că țările care doresc să 
își consolideze relațiile cu UE nu ar trebui 
să fie dezavantajate de problemele interne 
din cadrul proceselor de integrare 
regională, ca în cazul Comunității 
Andine, nici de hotărârile suverane ale 
părților lor componente, oricât de legitime 
ar fi acestea; 

reiterează sprijinul acordat de UE pentru 
procesele de integrare regională și metoda 
de negociere „bloc cu bloc” promovată de 

UE prin acordurile de asociere, ca în cazul 
Americii Centrale și cere UE să evite orice 
situație care ar putea periclita aceste 
procese de integrare care, adesea, se 
dovedesc fragile;  

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/32 

Amendamentul 32 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 55 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. sprijină Facilitatea pentru investiții în 
America Latină (FIAL), propusă de 
Comisie ca expresie concretă a 

angajamentului Uniunii Europene de a 
consolida integrarea regională și inter-

conectivitatea în America Latină; ia 
cunoștință de suma de 100 milioane de 
euro, alocată de la bugetul comunitar 

pentru perioada de până în anul 2013, fără 
prejudicierea celorlalte eventuale 
contribuții suplimentare și subvenții din 
partea statelor membre; 

sprijină Facilitatea pentru investiții în 
America Latină (FIAL), propusă de 
Comisie ca expresie concretă a 

angajamentului Uniunii Europene de a 
consolida integrarea regională și inter-

conectivitatea în America Latină și speră 
să poată contribui la diversificarea țărilor 
și sectoarelor care beneficiază de investiții 
europene; ia cunoștință de suma de 100 
milioane de euro, alocată de la bugetul 
comunitar pentru perioada de până în anul 
2013, fără prejudicierea celorlalte 
eventuale contribuții suplimentare și 

subvenții din partea statelor membre; 

Or. es 
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14.4.2010 A7-0111/33 

Amendamentul 33 
Ulrike Lunacek, Catherine Grèze 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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

Propunere de rezoluție 
Punctul 20 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. insistă ca schimbările climatice și 
încălzirea globală să rămână o prioritate în 
agenda politică a UE și a țărilor din 

America Latină și Caraibe; subliniază 
necesitatea adoptării unor poziții comune 

în cadrul diverselor foruri de dialog asupra 
mediului și schimbărilor climatice, în 
special în sânul Organizației Națiunilor 

Unite, acordând totodată sprijin reuniunii 
la nivel înalt ce urmează să aibă loc în 
Mexic, în ultima parte a anului 2010; 
solicită, de asemenea, continuarea 
reuniunilor miniștrilor mediului din cele 

două regiuni, după prima dintre acestea, 
organizată la Bruxelles în martie 2008; 
subliniază, pe lângă aceasta, că primele 

victime ale efectelor negative ale 
schimbărilor climatice și ale încălzirii 

globale sunt comunitățile cele mai sărace 
și, înainte de toate, populațiile indigene; 

20. insistă ca schimbările climatice și 
încălzirea globală să rămână o prioritate în 
agenda politică a UE și a țărilor din 

America Latină și Caraibe; subliniază 
necesitatea adoptării unor poziții comune 

în cadrul diverselor foruri de dialog asupra 
mediului și schimbărilor climatice, în 
special în sânul Organizației Națiunilor 

Unite, acordând totodată sprijin reuniunii 
la nivel înalt ce urmează să aibă loc în 
Mexic, în ultima parte a anului 2010; 
solicită, de asemenea, continuarea 
reuniunilor miniștrilor mediului din cele 

două regiuni, după prima dintre acestea, 
organizată la Bruxelles în martie 2008; 
subliniază, pe lângă aceasta, că primele 

victime ale efectelor negative ale 
schimbărilor climatice și ale încălzirii 

globale sunt comunitățile cele mai sărace 
și, înainte de toate, populațiile indigene; își 
exprimă, de asemenea, speranța ca 
Facilitatea de investiție în America Latină 
(LAIF) să poată opera, printre altele, în 
sprijinul proiectelor destinate combaterii 
schimbărilor climatice, al promovării 
transporturilor publice locale, al 
vehiculelor electrice, al proiectului ITT 
din Ecuator etc.; 
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Or. es 


