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16.11.2016 A8-0317/11 

Amendamentul  11 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune  

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. constată cu îngrijorare că Europa este 

vizată cu o intensitate fără precedent de 

acte de terorism executate de organizații 

islamice radicale și persoane radicalizate, 

care amenință modul de viață european; 
subliniază că, prin urmare, securitatea 

persoanelor a dobândit o importanță 

primordială, erodând distincția tradițională 

dintre dimensiunile sale internă și externă; 

4. constată cu îngrijorare actele de terorism 

executate de organizații și persoane 

islamiste radicale, subliniază că, prin 

urmare, securitatea persoanelor a dobândit 

o importanță primordială, erodând într-o 

anumită măsură distincția tradițională 

dintre dimensiunile sale internă și externă; 

Or. en 



 

AM\1109907RO.docx  PE593.663v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

16.11.2016 A8-0317/12 

Amendamentul  12 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. este ferm convins, așadar, că se impune 

o revizuire detaliată și aprofundată a 

PSAC, pentru a permite UE și statelor sale 

membre să contribuie într-un mod 

determinant la securitatea Uniunii, la 

gestionarea crizelor internaționale și la 

afirmarea autonomiei strategice a UE; 

reamintește că nicio țară nu este în măsură 

să facă față singură provocărilor actuale în 

ceea ce privește securitatea; 

10. este ferm convins, așadar, că este 

nevoie de o PSAC mai eficace, pentru a 

permite UE și statelor sale membre să 

contribuie într-un mod determinant la 

securitatea Uniunii și la gestionarea 

crizelor internaționale; reamintește că nicio 

țară nu este în măsură să facă față singură 

provocărilor actuale în ceea ce privește 

securitatea; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/13 

Amendamentul  13 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10a. invită VP/ÎR și statele membre să 

utilizeze potențialul Tratatului de la 

Lisabona în ceea ce privește Politica de 

securitate și apărare comună (PSAC); 

regretă că până în prezent și în pofida 

numeroaselor provocări la adresa 

securității, păcii și stabilității, statele 

membre au pus în aplicare numai unele 

dintre dispozițiile Tratatului de la 

Lisabona referitoare la PSAC; regretă, de 

asemenea, nivelul redus de aplicare și 

efectul operațional foarte limitat al 

deciziilor anterioare; îndeamnă VP/ÎR și 

statele membre să facă PSAC mai 

eficientă, mai transparentă, mai 

operațională și mai preventivă începând 

să pună în aplicare numeroasele decizii 

adoptate în domeniu începând cu 2010; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/14 

Amendamentul  14 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  10b. subliniază că obiectivul PSAC este 

acela de a pune în aplicare obiectivele 

Tratatului de la Lisabona, astfel cum se 

prevede la articolul 21 din TUE; respinge 

ideea de a utiliza măsuri prevăzute de 

PESC și PSAC pe teritoriul UE sau la 

frontierele sale maritime și reamintește că 

articolul 42 alineatul (1) din TUE 

stipulează că Uniunea poate recurge la 

misiuni și operațiuni PSAC desfășurate în 

afara granițelor Uniunii pentru 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor 

și întărirea securității internaționale, în 

concordanță cu principiile Cartei ONU; 

reamintește, de asemenea, faptul că 

articolul 43 alineatul (1) din TUE include 

o listă detaliată a unor posibile operațiuni 

militare ale UE în afara Uniunii și 

îndeamnă VP/ÎR și statele membre să 

respecte dispozițiile Tratatului de la 

Lisabona în ceea ce privește sfera de 

aplicare a operațiunilor PSAC; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/15 

Amendamentul  15 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază faptul că punerea în aplicare 

a unei cooperări structurate permanente 

[articolul 42 alineatul (6) din Tratatul 

privind Uniunea Europeană] va permite 

dezvoltarea unei apărări proprii sau a 

unei structuri permanente de apărare 

proprie, care poate îmbunătăți operațiunile 

de gestionare a crizelor; 

12. subliniază faptul că punerea în aplicare 

a unei cooperări structurate permanente 

[articolul 42 alineatul (6) din TUE] va 

permite dezvoltarea unei structuri 

permanente care poate întări operațiunile 

de gestionare a crizelor; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/16 

Amendamentul  16 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. subliniază că, în condițiile în care nu 

mai deține controlul deplin asupra 

securității sale și nu poate să aleagă 

momentul și locul acțiunii, UE ar trebui să 

fie în măsură să intervină, prin 

intermediul misiunilor și al operațiunilor 

PSAC și prin intermediul altor 

instrumente pertinente, în orice tip de 

acțiune de gestionare a crizelor, inclusiv în 

acțiuni de prevenire și de soluționare a 

crizelor, cuprinzând astfel toate etapele ce 

caracterizează ciclul conflictului, precum 

și să participe pe deplin la asigurarea 

securității UE și la garantarea securității 

și apărării comune a întregului spațiu de 

libertate, securitate și justiție; încurajează 

Consiliul European să înceapă să 

transforme politica de securitate și 

apărare comună într-o apărare comună, 

în conformitate cu articolul 42 alineatul 

(2) din TUE; consideră că unul dintre 

obiectivele principale ale PSAC ar trebui 

să fie consolidarea rezilienței UE; 

13. consideră că UE, prin misiunile și 

operațiunile PSAC, precum și prin alte 

instrumente relevante, ar trebui să poată 

interveni la nivelul întregii game de 

gestionare a crizelor, inclusiv la nivelul 

prevenirii și soluționării crizelor, 

cuprinzând, astfel, toate etapele ciclului 

unui conflict;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/17 

Amendamentul  17 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. salută viitoarea foaie de parcurs 

referitoare la PSAC, care va fi prezentată 

de ÎR/VP cu un calendar și cu etape 

concrete; consideră că această foaie de 

parcurs ar trebui să completeze planul de 

acțiune european în domeniul apărării; 

subliniază că este necesar să fie consolidată 

componenta militară a PSAC; este ferm 

convins că statele membre ar trebui să își 

coordoneze investițiile în securitate și 

apărare, precum și să îmbunătățească 

sprijinul financiar acordat cercetării din 

domeniul apărării de la nivelul UE; 

14. salută viitoarea foaie de parcurs 

referitoare la PSAC, care va fi prezentată 

de ÎR/VP cu un calendar și cu etape 

concrete; consideră că această foaie de 

parcurs ar trebui să completeze planul de 

acțiune european în domeniul apărării; 

subliniază că este necesar să fie consolidată 

componenta militară a PSAC; sprijină în 

mod ferm coordonarea, de către statele 

membre, a investițiilor în securitate și 

apărare,  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/18 

Amendamentul  18 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. subliniază, de asemenea, că PSAC ar 

trebui să se bazeze pe principiul unei 

apărări colective puternice și pe o 

finanțare eficientă, ar trebui pusă în 

aplicare în coordonare cu instituțiile 

internaționale din domeniul securității și al 

apărării, precum și să fie pe deplin 

complementară cu NATO; consideră că 

UE ar trebui să încurajeze statele membre 

să respecte obiectivele NATO referitoare 

la capacități, care impun un nivel minim 

al cheltuielilor pentru apărare de 2 % din 

PIB, obiective reafirmate la summiturile 

din Țara Galilor și din Varșovia; 

15. subliniază, de asemenea, că PSAC ar 

trebui să se bazeze pe o finanțare eficientă, 

că ar trebui pusă în aplicare în coordonare 

cu instituțiile internaționale din domeniul 

securității și al apărării și în 

complementaritate cu NATO;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/19 

Amendamentul  19 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. subliniază importanța creării unui 

sediu permanent la nivelul UE pentru 

misiunile și operațiunile PSAC civile și 

militare, de unde personalul operațional 

integrat să susțină întregul ciclul de 

planificare, de la conceptul politic inițial 

până la planurile detaliate; subliniază că 

acest sediu nu va dubla structurile NATO, 

ci va reprezenta mecanismul instituțional 

necesar pentru a îmbunătăți planificarea 

misiunilor și operațiunilor PSAC și 

capacitățile de desfășurare; 

23. salută ideea transformării actualelor 

structuri ad hoc în într-o capacitate 

militară permanentă de planificare și 

executare de mărime modestă, similară 

capacității civile de planificare și 

executare (CPCC) deja existente la nivelul 

UE; îndeamnă VP/ÎR și statele membre să 

nu fuzioneze structurile civile și militare 

de planificare și executare, având în 

vedere că misiunile și operațiunile PSAC 

civile și militare au structuri, personal și 

obiective foarte diferite; reamintește că 

marea majoritate a misiunilor civile 

PSAC sunt misiuni de formare, asistență 

și consiliere în domeniului statului de 

drept finanțate din bugetul UE și au 

puține în comun cu structura 

interguvernamentală a operațiunilor 

militare PSAC desfășurate împotriva 

piraților sau a persoanelor care introduc 

ilegal migranți sau de formare a forțelor 

armate din țări terțe; îndeamnă VP/ÎR și 

Comisia să mențină caracterul distinctiv 

al misiunilor civile ale PSAC și să 

împiedice fuziunea dintre structurile civile 

și militare în cadrul unei structuri civile și 

militare integrate de planificare 

strategică; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/20 

Amendamentul  20 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. ia act, în această privință, de nivelul 

ambiției politice stabilit de EUGS pentru o 

abordare integrată a conflictelor și crizelor 

în ceea ce privește angajamentul Uniunii în 

toate etapele din ciclul conflictului, prin 

prevenire, soluționarea conflictului și 

stabilizare, precum și prin angajamentul 

său de a evita dezangajarea prematură; 

consideră că UE ar trebui să sprijine în 

mod coerent statele membre implicate în 

coaliția internațională împotriva 

autoproclamatului Stat Islamic prin 

stabilirea unei operațiuni PSAC în Irak, 

axată pe instruire; 

26. ia act, în această privință, de nivelul 

ambiției politice stabilit de EUGS pentru o 

abordare integrată a conflictelor și crizelor 

în ceea ce privește angajamentul Uniunii în 

toate etapele din ciclul conflictului, prin 

prevenire, soluționarea conflictului și 

stabilizare, precum și prin angajamentul 

său de a evita dezangajarea prematură;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/21 

Amendamentul  21 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  26a. reamintește că Strategia globală a 

UE necesită investiții în prevenirea 

conflictelor, însă, în realitate, reduceri de 

amploare au fost propuse atât de Comisie, 

cât și de Consiliu în privința bugetului 

pentru 2017 pentru singurul instrument al 

UE de prevenire a conflictelor (IcSP); 

subliniază nevoia intensificării eforturilor 

în domeniul prevenirii conflictelor, al 

medierii și al reconcilierii, având în 

vedere multele provocări în materie de 

securitate din vecinătatea europeană și 

dincolo de aceasta; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/22 

Amendamentul  22 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază că toate deciziile 

Consiliului privind misiunile și 

operațiunile viitoare ar trebui să acorde 

prioritate angajamentelor în conflicte 

care au un impact direct asupra 

securității UE sau a securității 

partenerilor și a regiunilor în care UE 

joacă rolul de garant al securității; 
consideră că decizia de a se angaja ar 

trebui să se bazeze pe o analiză și o 

înțelegere comună a mediului strategic și 

pe interesele strategice comune ale 

statelor membre și să țină seama de 

acțiunile celorlalți aliați și ale celorlalte 

organizații, cum ar fi ONU sau NATO; 

consideră că misiunile PSAC de 

consolidare a capacităților trebuie să fie 

coordonate cu activitățile desfășurate de 

Comisie în vederea reformării sectorului 

securității și în domeniul statului de drept; 

28. consideră că decizia de a se angaja ar 

trebui să se bazeze pe o analiză și o 

înțelegere comună a mediului strategic, 

ținând seama de acțiunile celorlalți aliați și 

ale celorlalte organizații, cum ar fi ONU 

sau NATO; consideră că misiunile PSAC 

de consolidare a capacităților trebuie să fie 

coordonate cu activitățile desfășurate de 

Comisie în vederea reformării sectorului 

securității și în domeniul statului de drept; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/23 

Amendamentul  23 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. salută propunerea Comisiei de 

modificare a Regulamentului (UE) nr. 

230/2014 de instituire a unui instrument 

care contribuie la stabilitate și pace, 
pentru a amplifica asistența din partea 

Uniunii în vederea dotării actorilor 
militari din țările partenere, asistență pe 

care o consideră o contribuție 

indispensabilă la reziliența acestora, 

reducând astfel posibilitatea ca aceștia să 

facă din nou obiectul conflictelor și să 

devină baze din care să fie lansate 

activități ostile împotriva UE; subliniază 

că acest lucru trebuie efectuat în 

circumstanțe excepționale, astfel cum se 

subliniază la articolul 3a din propunerea 

sus-menționată de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 230/2014, 

pentru a contribui la dezvoltarea durabilă, 

buna guvernanță și statul de drept; în 

acest sens, încurajează SEAE și Comisia 

să accelereze punerea în aplicare a 

inițiativei CBSD pentru a îmbunătăți 

eficiența și sustenabilitatea misiunilor 

PSAC; 

29. respinge propunerea legislativă a 

Comisiei din 5 iulie 2016 privind 

consolidarea capacităților pentru actorii 

militari prin intermediul Instrumentului 

care contribuie la stabilitate și pace 

(IcSP); sprijină opiniile exprimate de 

serviciile juridice ale Comisiei, 

Consiliului și Parlamentului cu privire la 

această chestiune; recomandă în mod 

ferm alegerea unui instrument cum este 

mecanismul ATHENA, care nu ar slăbi 

sau contesta sistemul juridic al UE, 

legislația sa bugetară și hotărârile 

pertinente ale CEJ; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/24 

Amendamentul  24 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. subliniază necesitatea de a identifica, 

de asemenea, noi instrumente financiare 

pentru a îmbunătăți dezvoltarea 

capacităților partenerilor în domeniile 

securității și apărării; invită SEAE și 

Comisia să asigure o coerență și o 

coordonare depline pentru a obține 

rezultate optime și a evita dublarea 

eforturilor la fața locului; 

30. subliniază necesitatea de a identifica, 

de asemenea, alte instrumente pentru a 

îmbunătăți dezvoltarea capacităților 

partenerilor în domeniile securității și 

apărării; invită SEAE să asigure o coerență 

și o coordonare depline pentru a obține 

rezultate optime și a evita dublarea 

eforturilor la fața locului; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/25 

Amendamentul  25 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. observă, în acest sens, că misiunile 

Petersberg ar trebui să fie revizuite, iar 
grupurile tactice de luptă ar trebui să 

devină cât mai curând un instrument 

militar utilizabil prin creșterea 

modularității și printr-o finanțare mai 

funcțională; remarcă lipsa unei atitudini 

constructive în rândul statelor membre, 

ceea ce reprezintă în continuare un 

obstacol politic și operațional pentru 

desfășurarea grupurilor tactice de luptă; 

îndeamnă Consiliul să inițieze constituirea 

fondului de lansare prevăzut la articolul 41 

alineatul (3) din TUE, pentru a asigura 

finanțarea de urgență a etapelor inițiale ale 

operațiunilor militare; 

31. observă că grupurile tactice de luptă ar 

trebui să devină cât mai curând un 

instrument militar utilizabil prin creșterea 

modularității și printr-o finanțare mai 

funcțională; remarcă lipsa unei atitudini 

constructive în rândul statelor membre, 

ceea ce reprezintă în continuare un 

obstacol politic și operațional pentru 

desfășurarea grupurilor tactice de luptă; 

îndeamnă Consiliul să inițieze constituirea 

fondului de lansare prevăzut la articolul 41 

alineatul (3) din TUE, pentru a asigura 

finanțarea de urgență a etapelor inițiale ale 

operațiunilor militare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/26 

Amendamentul  26 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. reamintește că NATO și UE 

împărtășesc aceleași interese strategice și 

se confruntă cu aceleași provocări în est și 

în sud; ia act de importanța clauzei de 

apărare reciprocă, articolul 42 alineatul 

(7), pentru statele membre ale UE, 

indiferent dacă sunt membre ale NATO 

sau nu; remarcă faptul că UE ar trebui să 

poată să protejeze, prin propriile mijloace 

și în aceeași măsură, statele membre ale 

UE care nu sunt membre ale NATO; ia 

act de obiectivul EUGS vizând un nivel 

adecvat de autonomie strategică a UE și 

subliniază că cele două organizații trebuie 

să asigure complementaritatea mijloacelor 

de care dispun; consideră că „autonomia 

strategică” a UE ar trebui să întărească 

capacitatea Europei de a promova 

securitatea în interiorul și în afara 

frontierelor sale, precum și să consolideze 

parteneriatul cu NATO și relațiile 

transatlantice; 

33. reamintește că NATO și UE se 

confruntă cu provocări în est și în sud; 

subliniază că cele două organizații trebuie 

să asigure complementaritatea mijloacelor 

de care dispun; consideră că UE ar trebui 

să-și întărească capacitatea de a promova 

securitatea în afara frontierelor sale, 

precum și să consolideze parteneriatul cu 

NATO și relațiile transatlantice; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/27 

Amendamentul  27 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. consideră că piatra de temelie a unei 

cooperări strânse și eficace între UE și 

NATO o constituie complementaritatea și 

compatibilitatea misiunilor lor și, prin 

urmare, a gamei lor de instrumente; 

subliniază că relațiile dintre cele două 

organizații ar trebui să fie în continuare 

relații de cooperare, și nu de concurență; 

consideră că UE ar trebui să încurajeze 

statele membre să respecte obiectivele 

NATO referitoare la capacități, care 

impun un nivel minim de cheltuieli pentru 

apărare de 2 % din PIB; 

34. consideră că piatra de temelie a unei 

cooperări strânse și eficace între UE și 

NATO o constituie complementaritatea și 

compatibilitatea misiunilor lor și, prin 

urmare, a gamei lor de instrumente; 

subliniază că relațiile dintre cele două 

organizații ar trebui să fie în continuare 

relații de cooperare, și nu de concurență;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/28 

Amendamentul  28 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. subliniază că NATO este cel mai bine 

dotată pentru descurajare și pentru apărare 

și este pregătită să pună în aplicare 

apărarea colectivă (articolul V din Tratatul 

de la Washington) în caz de agresiune 

împotriva unuia dintre membrii săi, în timp 

ce PSAC se axează în prezent pe 

menținerea păcii, prevenirea conflictelor și 

consolidarea securității internaționale 

(articolul 42 din TUE); observă, de 

asemenea, că UE dispune de mijloace 

suplimentare pentru a face față 

provocărilor la adresa securității interne a 

statelor membre, inclusiv actelor 

subversive, care nu sunt acoperite de 

articolul V; reiterează că „clauza de 

solidaritate” prevăzută la articolul 222 din 

TFUE este menită să asigure protecția 

instituțiilor democratice și a populației 

civile în cazul unui atac terorist; 

35. subliniază faptul că NATO este cel mai 

bine dotată pentru descurajare și pentru 

apărare și este pregătită să pună în aplicare 

apărarea colectivă (articolul V din Tratatul 

de la Washington) în caz de agresiune 

împotriva unuia dintre membrii săi, în timp 

ce PSAC se axează pe menținerea păcii, 

prevenirea conflictelor și întărirea 

securității internaționale (articolul 42 din 

TUE); reiterează că „clauza de solidaritate” 

prevăzută la articolul 222 din TFUE este 

menită să asigure protecția instituțiilor 

democratice și a populației civile în cazul 

unui atac terorist; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/29 

Amendamentul  29 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. consideră că dezvoltarea unei industrii 

puternice a apărării ar întări autonomia 

strategică și independența tehnologică ale 

UE; este convins că, pentru îmbunătățirea 

statutului UE ca garant al securității în 

vecinătatea Europei, sunt necesare 
capacități adecvate și suficiente, precum și 

o industrie a apărării competitivă, eficientă 

și transparentă, care să asigure un lanț de 

aprovizionare sustenabil; constată că 

sectorul european al apărării este 

caracterizat de fragmentare și suprapuneri 

care trebuie eliminate treptat printr-un 

proces care să stimuleze și să 

recompenseze toate componentele 

naționale și să ia în considerare 

perspectiva pe termen lung a unei piețe 

integrate a apărării; 

38. consideră că dezvoltarea unei industrii 

a apărării ar întări independența 

tehnologică a UE; este convins că UE are 

nevoie de capacități adecvate și suficiente, 

precum și de o industrie a apărării eficientă 

și transparentă, care să asigure un lanț de 

aprovizionare sustenabil; constată că 

sectorul european al apărării este 

caracterizat de fragmentare și suprapuneri 

care trebuie eliminate treptat, luând în 

considerare perspectiva pe termen lung a 

unei piețe integrate a apărării; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/30 

Amendamentul  30 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. constată că toate statele membre 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește 

menținerea unei game foarte variate de 

capacități complet operaționale în materie 

de apărare, în principal din cauza 

constrângerilor financiare; solicită, prin 

urmare, o mai bună coordonare și opțiuni 

mai clare cu privire la capacitățile care 

trebuie menținute, astfel încât statele 

membre să se poată specializa în anumite 

capacități; 

41. constată că toate statele membre 

întâmpină dificultăți în ceea ce privește 

menținerea unei game foarte variate de 

capacități complet operaționale; solicită, 

prin urmare, o mai bună coordonare și 

opțiuni mai clare cu privire la capacitățile 

care trebuie menținute, astfel încât statele 

membre să se poată specializa în anumite 

capacități; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/31 

Amendamentul  31 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. reamintește că cele 28 de state 

membre ale UE ocupă în continuare a 

doua poziție la nivel mondial în ceea ce 

privește cheltuielile de apărare și 

exporturile de arme; consideră că 

cheltuielile anuale combinate pentru 

apărare de aproximativ 200 de miliarde 

EUR reprezintă o sumă enormă provenită 

din banii contribuabililor; reamintește, de 

asemenea, că numeroase studii recente au 

demonstrat că principalul obstacol aflat în 

calea unei veritabile piețe europene a 

apărării și a dezvoltării unor capacități de 

înaltă calitate este faptul că, în multe 

dintre cele 28 de state membre, bugetele 

pentru apărare sunt utilizate în mod 

foarte ineficient; subliniază necesitatea 

restructurării profunde a relațiilor dintre 

administrațiile naționale ale apărării și 

industriile apărării, precum și a 

introducerii unor criterii calitative stricte 

pentru rezultatul proiectelor de achiziții, 

criterii puternice și stricte în materie de 

transparență, eficiență, combaterea 

corupției și respectarea normelor pieței 

interne; subliniază faptul că procesul de 

constituire a unei piețe de apărare a UE 

ar trebui să meargă în paralel cu întărirea 

unui regim de export de arme mult mai 

strict la nivelul UE; este convins că 

concentrarea actuală pe bugete de 



 

AM\1109907RO.docx  PE593.663v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

apărare mai mari va duce numai la o 

risipă și mai mare a banilor 

contribuabililor, fără a întări în mod 

semnificativ forțele armate; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/32 

Amendamentul  32 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. reamintește că o bază europeană 

industrială și tehnologică solidă în 

domeniul apărării, care să includă 

facilități pentru IMM-uri, reprezintă un 

sprijin fundamental pentru PSAC și o 

condiție necesară pentru piața comună, 

care îi va permite UE să își dezvolte 

autonomia strategică; 

43. reamintește că o bază europeană 

industrială și tehnologică solidă de 

apărare, care include facilități pentru 

IMM-uri, este un suport fundamental al 

PSAC și o condiție prealabilă pentru o 

piață comună; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/33 

Amendamentul  33 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  44a. deplânge deteriorarea mediului de 

securitate și răspândirea conflictelor 

armate, a instabilității regionale, a 

represiunii interne, a încălcărilor 

dreptului umanitar și a încălcărilor 

drepturilor omului; îndeamnă statele 

membre să își modifice în mod 

fundamental politicile în materie de 

exporturi de arme și să aplice cu strictețe 

toate cele opt criterii din Poziția comună 

2008/944/PESC privind exporturile de 

arme și dispozițiile pertinente din Tratatul 

internațional privind comerțul cu arme 

(TCA); consideră că statele membre au 

obligația legală de a înceta imediat 

exporturile către destinații unde există un 

risc serios că acestea ar putea fi folosite 

pentru a comite încălcări grave ale 

drepturilor omului sau încălcări ale 

dreptului umanitar, contribuie la 

represiunea internă sau la instabilitatea 

regională sau amenință securitatea 

statelor membre sau pacea și stabilitatea 

la nivel mondial; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/34 

Amendamentul  34 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. este preocupat de scăderea constantă în 

statele membre a finanțării destinate 

cercetării în domeniul apărării, ceea ce 

amenință baza industrială și tehnologică și, 

astfel, autonomia strategică a Europei; 

invită statele membre să își doteze armatele 

cu echipamente fabricate de industria 

europeană din domeniul apărării, și nu de 

industriile concurente; 

45. este preocupat de scăderea constantă în 

statele membre a finanțării destinate 

cercetării în domeniul apărării, ceea ce 

amenință baza industrială și tehnologică; 

invită statele membre să își doteze armatele 

cu echipamente fabricate îndeosebi de 

către industria de apărare europeană; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/35 

Amendamentul  35 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. este convins că întărirea rolului AEA în 

coordonarea programelor, proiectelor și 

activităților axate pe capacități ar fi 

benefică pentru eficiența PSAC; consideră 

că AEA trebuie sprijinită pe deplin în 

realizarea obiectivelor sale, în special în 

ceea ce privește următoarele sale priorități 

și roluri în contextul planului de acțiune 

european din domeniul apărării (EDAP) și 

al programului european de cercetare din 

domeniul apărării (EDRP); invită, prin 

urmare, statele membre să revizuiască 

organizarea, procedurile și activitățile 

agenției, prevăzând mai multe opțiuni 

pentru continuarea cooperării și integrării; 

invită statele membre să ofere AEA 

orientări cu privire la coordonarea unei 

revizuiri a planului pentru dezvoltarea 

capacităților, în conformitate cu EUGS și 

cu strategia sectorială; 

46. este convins că întărirea rolului AEA în 

coordonarea programelor, proiectelor și 

activităților axate pe capacități ar fi 

benefică pentru eficiența PSAC; consideră 

că AEA trebuie sprijinită pe deplin în 

realizarea obiectivelor sale, în special în 

ceea ce privește următoarele sale priorități 

și roluri în contextul planului de acțiune 

european din domeniul apărării (EDAP); 

invită, prin urmare, statele membre să 

revizuiască organizarea, procedurile și 

activitățile agenției, prevăzând mai multe 

opțiuni pentru continuarea cooperării și 

integrării; invită statele membre să ofere 

AEA orientări cu privire la coordonarea 

unei revizuiri a planului pentru dezvoltarea 

capacităților, în conformitate cu EUGS și 

cu strategia sectorială; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/36 

Amendamentul  36 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. subliniază că securitatea informatică 

este, prin natura sa, un domeniu de politică 

în care cooperarea și integrarea sunt 

esențiale, nu numai între statele membre 

ale UE, partenerii-cheie și NATO, ci și 

între diferiții actori din cadrul societății, 

deoarece aceasta nu este numai o 

responsabilitate militară; solicită orientări 

mai clare cu privire la modul și contextul 

în care urmează să fie folosite capacitățile 

ofensive și de apărare ale UE; reamintește 

că Parlamentul European a solicitat în 

repetate rânduri o revizuire aprofundată a 

reglementărilor UE privind exporturile de 

produse cu dublă utilizare pentru a se evita 

transferul în mâini nepotrivite al sistemelor 

de software și de altă natură care pot fi 

folosite împotriva infrastructurii digitale a 

UE și împotriva drepturilor omului; invită 

UE să apere, în cadrul forumurilor 

internaționale, inclusiv în forumurile 

pentru guvernanța internetului, principiul 

conform căruia infrastructura de bază a 

internetului ar trebui să fie un element 

neutru în care guvernele să nu aibă dreptul 

să intervină pentru realizarea intereselor lor 

naționale; 

47. subliniază că securitatea informatică 

este, prin natura sa, un domeniu de politică 

în care cooperarea și integrarea sunt 

esențiale, nu numai între statele membre 

ale UE, partenerii-cheie și NATO, ci și 

între diferiții actori din cadrul societății, 

deoarece aceasta nu este numai o 

responsabilitate militară; solicită orientări 

mai clare cu privire la modul în care 

urmează să fie folosite capacitățile UE; 

reamintește că Parlamentul European a 

solicitat în repetate rânduri o revizuire 

aprofundată a reglementărilor UE privind 

exporturile de produse cu dublă utilizare 

pentru a se evita transferul în mâini 

nepotrivite al sistemelor de software și de 

altă natură care pot fi folosite împotriva 

infrastructurii digitale a UE și împotriva 

drepturilor omului; invită UE să apere, în 

cadrul forumurilor internaționale, inclusiv 

în forumurile pentru guvernanța 

internetului, principiul conform căruia 

infrastructura de bază a internetului ar 

trebui să fie un element neutru în care 

guvernele să nu aibă dreptul să intervină 

pentru realizarea intereselor lor naționale; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/37 

Amendamentul  37 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. sprijină inițiativele Comisiei din 

domeniul apărării, cum ar fi planul de 

acțiune din domeniul apărării și politica 

industrială din domeniul apărării, care ar 

trebui să demareze după prezentarea unei 

cărți albe a UE privind securitatea și 

apărarea; sprijină implicarea și mai 

profundă a Comisiei în domeniul apărării, 

prin acțiuni de amploare și bine orientate 

de cercetare, planificare și punere în 

aplicare; salută acțiunea pregătitoare 

privind cercetarea legată de PSAC și 

solicită fonduri adecvate pentru perioada 

rămasă din actualul cadru financiar 

multianual (CFM); susține dezvoltarea 

unui program al UE de cercetare în 

domeniul apărării în cadrul următorului 

CFM (2021-2027); 

48. sprijină inițiativele Comisiei din 

domeniul apărării, cum ar fi planul de 

acțiune din domeniul apărării și politica 

industrială din domeniul apărării, care ar 

trebui să demareze după prezentarea unei 

cărți albe a UE privind securitatea și 

apărarea; sprijină implicarea și mai 

profundă a Comisiei în domeniul apărării, 

prin intermediul planificării și punerii în 

aplicare;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/38 

Amendamentul  38 

Bodil Valero 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 49 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

49. solicită reforma legislației europene 

pentru a le permite industriilor din 

domeniul apărării să beneficieze de 

aceleași ajutoare de stat precum cele de 

care se bucură industriile din SUA; 

eliminat 

Or. en 

 

 


