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16.11.2016 A8-0317/39 

Amendamentul  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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; 

eliminat 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Amendamentul  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. consideră că se impune elaborarea 

unei strategii sectoriale ca o acțiune ce 

decurge din EUGS (aceasta urmând să fie 

aprobată și prezentată de Consiliu), care 

ar trebui să precizeze nivelul de ambiție 

civil și militar, sarcinile, cerințele și 

prioritățile în ceea ce privește capacitățile; 

își reiterează apelurile anterioare privind 

elaborarea unei Cărți albe europene 

privind apărarea și îndeamnă Consiliul să 

elaboreze acest document fără întârziere; 

își exprimă preocuparea că planul de 

punere în aplicare propus pentru 

domeniile securității și apărării este cu 

mult sub nivelul așteptărilor 

Parlamentului și ale publicului; 

reiterează indivizibilitatea securității 

tuturor statelor membre ale Uniunii 

Europene; 

eliminat 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Amendamentul  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  22a. respinge ferm continuarea integrării 

securității interne și externe și a 

inventarelor aferente; se opune activării 

articolului 42 alineatul (7) din TUE; 

insistă asupra faptului că toate măsurile 

adoptate împotriva activităților teroriste ar 

trebui să fie aplicate conform statului de 

drept și numai prin intermediul 

anchetelor de poliție și al aplicării legii, 

precum și al măsurilor de prevenire 

multidimensionale bazate pe programe 

globale de deradicalizare; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Amendamentul  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 cu fermitate 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, având în 

vedere că astfel s-ar crea posibilitatea de a 

folosi în mod necorespunzător ajutorul 

pentru dezvoltare și nu s-ar respecta 

articolul 208 din TFUE, subminând astfel 

și mai mult obiectivul de eradicare reală a 

sărăciei și de soluționare pașnică a 

conflictelor;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Amendamentul  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0317/2016 

Ioan Mircea Pașcu 

Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2016/2067(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  32a. respinge finanțarea misiunilor și 

operațiunilor PSAC, în special a celor de 

natură militară și mai ales din bugetul 

Uniunii; reamintește că, în conformitate 

cu articolul 41 alineatul (2) din TUE, 

nicio cheltuială care decurge din acțiuni 

având implicații militare sau de apărare 

nu trebuie să fie suportată din bugetul 

Uniunii; respinge mecanismul Athena și 

propunerea privind extinderea 

cheltuielilor eligibile în baza acestui 

mecanism, precum desfășurarea 

grupurilor tactice de luptă ale UE, 

deoarece astfel s-ar majora în mod 

automat implicarea financiară a fiecărui 

stat membru în fiecare misiune militară a 

UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Amendamentul  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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; 

eliminat 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Amendamentul  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  48a. respinge participarea statelor 

membre la capacitățile europene comune 

și politica de înarmare; se opune planului 

de acțiune în domeniul apărării și 

continuării demersurilor de consolidare și 

susținere a bazei industriale și tehnologice 

a sectorului apărării; subliniază că 

lucrările în curs privind elaborarea unei 

acțiuni pregătitoare pentru un viitor 

program al UE de cercetare în domeniul 

apărării începând din 2021 încalcă 

dispozițiile de la articolul 41 alineatul (2) 

din TUE; respinge cercetările în domeniul 

apărării finanțate de UE; 

Or. en 

 

 


