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Amendamentul 3 

Arnaud Danjean 

în numele Grupului PPE 
 

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 

Referirea 8 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - având în vedere Strategia UE împotriva 
proliferării armelor de distrugere în masă, 
astfel cum a fost sprijinită de Consiliu la 9 
decembrie 2003, 
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14.11.2012 A7-0357/4 

Amendamentul 4 

Arnaud Danjean 
în numele Grupului PPE 

 

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 

Considerentul G 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât dezarmarea și neproliferarea 
sunt părți integrante ale PSAC, care trebuie 

consolidate în cadrul dialogului politic 
purtat de UE cu țări terțe și, de asemenea, 

reprezintă o obligație asumată de UE în 
baza acordurilor și convențiilor 
internaționale; întrucât acest angajament 

este perfect compatibil cu obiectivul PSAC 
de consolidare a capacităților civile și a 
capabilităților militare; 

G. întrucât dezarmarea și neproliferarea 
sunt părți integrante ale PSAC, care trebuie 

consolidate în cadrul dialogului politic 
purtat de UE cu țări terțe și cu instituții 
internaționale și, de asemenea, reprezintă 
o obligație asumată de statele membre ale 
UE în baza acordurilor și convențiilor 

internaționale; întrucât acest angajament 
este perfect compatibil cu obiectivul PSAC 
de consolidare a capacităților civile și 
militare; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/5 

Amendamentul 5 

Arnaud Danjean 
în numele Grupului PPE 

 

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 22 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. constată că, în prezent, sunt în curs de 
desfășurare 14 operațiuni, 11 civile și 3 

militare; salută lansarea a trei noi 
operațiuni civile în vara anului 2012 în 

Cornul Africii (EUCAP Nestor), Niger 
(EUCAP Sahel Niger) și Sudanul de Sud 
(EUAVSEC Sudanul de Sud) și 

planificarea unei misiuni civile de sprijin la 
controlul frontierelor în Libia; consideră că 
aceste misiuni constituie un prim semnal 
de revitalizare a calendarului PSAC; 
subliniază importanța îmbunătățirii 

cadrului de valorificare a experiențelor 
dobândite în urma misiunilor și a 
operațiunilor; 

22. constată că, în prezent, sunt în curs de 
desfășurare 14 operațiuni, 11 civile și 3 

militare; salută lansarea a trei noi 
operațiuni civile în vara anului 2012 în 

Cornul Africii (EUCAP Nestor), Niger 
(EUCAP Sahel Niger) și Sudanul de Sud 
(EUAVSEC Sudanul de Sud) și 

planificarea unei misiuni civile de sprijin la 
controlul frontierelor în Libia și o misiune 
de formare în Mali; consideră că aceste 
misiuni constituie un prim semnal de 
revitalizare a calendarului PSAC; 

subliniază importanța îmbunătățirii 
cadrului de valorificare a experiențelor 
dobândite în urma misiunilor și a 

operațiunilor; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/6 

Amendamentul 6 

Arnaud Danjean 
în numele Grupului PPE 

 

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 45 a (nou) 
 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

  45a. salută adoptarea în unanimitate de 
către Consiliul de securitate al ONU a 
rezoluției 2071 referitoare la Mali, la 12 
octombrie 2012; ia act de faptul că 
aceasta invită direct organizațiile 
regionale și internaționale, inclusiv UE, 
să acorde „asistență coordonată, 
expertiză, formare și sprijin de 
consolidare a capacităților forțelor armate 
și de securitate ale statului Mali [...] 
pentru a restabili autoritatea statului 
Mali”; solicită, de asemenea, Consiliului 
de securitate al ONU să adopte o rezoluție 
suplimentară care să autorizeze în mod 
oficial desfășurarea unei noi misiuni 
africane, care să fie lansate cu sprijinul 
comunității internaționale, urmând 
același model ca în cazul sprijinului 
acordat AMISOM în Somalia;  

Or. en 
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14.11.2012 A7-0357/7 

Amendamentul 7 

Arnaud Danjean 
în numele Grupului PPE 

 

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 46 a (nou) 
 

Propunere de rezoluție Amendamentul 

  46a. salută decizia adoptată la 11 
noiembrie 2012 de șefii de stat și de 
guverne ai ECOWAS de a furniza o forță 
de stabilizare de cel puțin 3 200 de 
militari, cu un mandat de intervenție de 
un an; 

Or. en 

 
 


