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9.3.2015 A8-0039/1 

Amendamentul 1 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica 
de securitate către Parlamentul European 
2014/2219(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 18 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  18a. sprijină revizuirea în curs de 
desfășurare a structurilor de gestionare a 
crizelor din cadrul SEAE; invită VP/ÎR să 
eficientizeze mult mai mult structurile 
existente, astfel încât să poată răspunde 
mai rapid și în mod mai adecvat crizelor 
emergente, printre altele reducând 
numărul structurilor paralele; invită 
VP/ÎR să mențină și să consolideze 
caracterul diferit al abordărilor de natură 
civilă în ceea ce privește prevenirea 
conflictelor și gestionarea crizelor; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/2 

Amendamentul 2 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica 
de securitate către Parlamentul European 
2014/2219(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 50 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. consideră că SUA este partenerul 
strategic esențial al UE și încurajează o mai 
strânsă coordonare, în condiții de egalitate, 
cu SUA în chestiunile de politică externă a 
UE în sprijinul dreptului internațional și 
urmărind abordări comune în ceea ce 
privește provocările din vecinătatea UE și 
de la nivel mondial; subliniază caracterul 
strategic al Parteneriatului transatlantic 
pentru comerț și investiții, care le-ar putea 
permite partenerilor transatlantici să 
stabilească standarde globale privind 
munca, sănătatea, mediul și proprietatea 
intelectuală și să consolideze guvernanța 
globală; consideră că America Latină este 
un partener important pentru UE și că ar 
trebui dezvoltate diferite modalități de 
cooperare transatlantică tripartită; 

50. consideră că SUA este partenerul 
strategic esențial al UE și încurajează o mai 
strânsă coordonare, în condiții de egalitate, 
cu SUA în chestiunile de politică externă a 
UE în sprijinul dreptului internațional și 
urmărind abordări comune în ceea ce 
privește provocările din vecinătatea UE și 
de la nivel mondial; subliniază caracterul 
strategic al Parteneriatului transatlantic 
pentru comerț și investiții; solicită, în acest 
sens, o mai mare deschidere și 
transparență în ceea ce privește 
negocierile, precum și implicarea tuturor 
părților interesate în toate etapele 
procesului; consideră că America Latină 
este un partener important pentru UE și că 
ar trebui dezvoltate diferite modalități de 
cooperare transatlantică tripartită; 

Or. en 
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9.3.2015 A8-0039/3 

Amendamentul 3 
Tamás Meszerics 
în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A8-0039/2015 
Elmar Brok 
Raportul anual al Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica 
de securitate către Parlamentul European 
2014/2219(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 59 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  59a. reamintește angajamentul ferm al 
UE de a combate impunitatea și de a 
promova universalitatea Statutului de la 
Roma al Curții Penale Internaționale 
(CPI); salută ratificarea recentă a 
Statutului de la Roma de către Palestina; 
consideră extrem de regretabil faptul că, 
pentru prima dată de la crearea CPI, UE 
nu a emis o declarație care să salute 
ratificarea Statutului de la Roma de către 
o țară terță, și anume Palestina, și 
îndeamnă UE să recunoască în mod 
public această evoluție pozitivă; îndeamnă 
UE să condamne toate măsurile punitive 
luate împotriva Palestinei pentru că și-a 
exercitat dreptul legitim de a ratifica acest 
tratat; 

Or. en 

 
 


