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Amendamentul 1 

Andrew Duff 

în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 

Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 
2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. își reiterează apelul în favoarea creării 
unui comandament general de operații 
(OHQ) al Uniunii Europene pentru 

planificarea operațională și desfășurarea 
operațiunilor civile și militare, care să 

funcționeze în cadrul SEAE, dacă este 
necesar, prin intermediul unei cooperări 
structurate permanente; 

102. își reiterează apelul în favoarea creării 
pe termen lung a unui comandament de 
operații (OHQ) al Uniunii Europene pentru 

planificarea operațională și desfășurarea 
operațiunilor civile și militare, care să 
funcționeze în cadrul SEAE, dacă este 
necesar, prin intermediul unei cooperări 
structurate permanente; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Andrew Duff 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza raportului anual al 
Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) 

2012/2138(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 108 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

108. constată că blocajul legat de disputa 
turco-cipriotă nu împiedică cele două 
organizații să poarte, prin canalele 
adecvate, un dialog politic, să colaboreze 
prin contacte la nivel de personal („staff-
to-staff”) și să-și coordoneze activitățile; 
solicită totuși soluționarea acestei dispute 
pentru a ameliora cooperarea între cele 
două organizații; 

108. regretă faptul că blocajul legat de 
disputa turco-cipriotă a împiedicat cele 
două organizații să poarte un dialog politic 
autentic, deși există o coordonare a 
contactelor la nivel de personal; solicită 
totuși o nouă inițiere a eforturilor de 
soluționare a problemei Ciprului pentru a 
face dreptate ciprioților din ambele 
comunități, de îmbunătățire a securității 
din zonă și de plasare a relațiilor UE-
NATO pe o bază solidă; 

Or. en 

 

 


