
 

AM\921880RO.doc  PE502.557v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

5.12.2012 A7-0378/6 

Amendamentul 6 

Rui Tavares, raportor- 

 

Raport A7-0378/2012 

Rui Tavares 
Strategia UE privind drepturile omului 
COM(2011)0886 – 2012/2062(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 73 

 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

73. consideră că, în cazul Ńărilor care, în 
urma evaluării, nu fac progrese clare în 

ceea ce priveşte democraŃia veritabilă şi 
schimbările sociale şi instituŃionale adânc 
înrădăcinate, inclusiv statul de drept, ar 

trebui să se reducă sprijinul Uniunii, fără a 
aduce atingere sprijinului pentru societatea 

civilă în aceste Ńări, în conformitate cu 
obiectivele acestei politici, în special dacă 
Ńările respective încalcă anumite principii 

fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare, de religie sau de convingere, 
egalitatea de gen, libertatea de conştiinŃă, 
libertatea de întrunire şi de asociere;  

73. consideră că, în cazul Ńărilor care, în 
urma evaluării, nu fac progrese clare în 

ceea ce priveşte democraŃia veritabilă şi 
schimbările sociale şi instituŃionale adânc 
înrădăcinate, inclusiv statul de drept, ar 

trebui să se reducă sprijinul Uniunii, fără a 
aduce atingere sprijinului pentru societatea 

civilă în aceste Ńări, în conformitate cu 
obiectivele acestei politici, în special dacă 
Ńările respective încalcă anumite principii 

fundamentale, inclusiv libertatea de 
exprimare, de religie sau de convingere, 
nediscriminarea, egalitatea de gen, 
libertatea de conştiinŃă, libertatea de 
întrunire şi de asociere;  

Or. en 
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Amendamentul 7 

Rui Tavares, raportor- 
 

Raport A7-0378/2012 

Rui Tavares 
Strategia UE privind drepturile omului 

COM(2011)0886 – 2012/2062(INI) 

Propunere de rezoluŃie 

Punctul 88 
 

Propunerea de rezoluŃie Amendamentul 

88. încredinŃează Preşedintelui sarcina de a 

transmite prezenta rezoluŃie Consiliului, 
Comisiei, Serviciul European pentru 
AcŃiune Externă, precum şi guvernelor şi 

parlamentelor statelor membre şi 
Consiliului Europei. 

88. încredinŃează Preşedintelui sarcina de a 

transmite prezenta rezoluŃie Consiliului, 
Comisiei, Serviciul European pentru 
AcŃiune Externă, Reprezentantul Special 

pentru drepturile omului, precum şi 
guvernelor şi parlamentelor statelor 

membre şi Consiliului Europei. 

Or. en 

 
 
 


