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Amendamentul  1 

Michael Gahler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 25 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere Notificarea 

privind cooperarea structurată 

permanentă (PESCO) din 13 noiembrie 

2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Amendamentul  2 

Michael Gahler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 25 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere comunicarea 

comună a Comisiei și a 

Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant 

din 10 noiembrie 2017 către Parlamentul 

European și Consiliu privind 

îmbunătățirea mobilității militare în 

Uniunea Europeană (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Amendamentul  3 

Michael Gahler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. salută disponibilitatea exprimată de 

statele membre de a-și asuma angajamente 

cu caracter obligatoriu în cadrul PSAC, 

punând astfel în aplicare o cooperare 

structurată permanentă (PESCO) 

ambițioasă și incluzivă și solicită instituirea 

rapidă a acesteia de către Consiliu; 

subliniază faptul că incluziunea dorită în 

ceea ce privește participarea nu trebuie să 

compromită nici angajamentul deplin față 

de PSAC și nici un nivel ridicat de ambiție 

în rândul statelor membre participante; 

indică necesitatea stabilirii unor criterii 

clare de participare, lăsând deschisă 

posibilitatea ca și alte state membre să 

adere într-o fază ulterioară; consideră că 

activitățile din cadrul PESCO ar trebui să 

fie întotdeauna pe deplin aliniate la PSAC; 

31. salută Notificarea privind 

cooperarea structurată permanentă 

(PESCO) și activarea sa prevăzută, care 

se bazează pe disponibilitatea exprimată de 

statele membre de a-și asuma angajamente 

cu caracter obligatoriu în cadrul PSAC, 

punând astfel în aplicare o cooperare 

structurată permanentă (PESCO) 

ambițioasă și incluzivă și solicită instituirea 

rapidă a acesteia de către Consiliu; 

subliniază faptul că incluziunea dorită în 

ceea ce privește participarea nu trebuie să 

compromită nici angajamentul deplin față 

de PSAC și nici un nivel ridicat de ambiție 

în rândul statelor membre participante; 

indică necesitatea stabilirii unor criterii 

clare de participare, lăsând deschisă 

posibilitatea ca și alte state membre să 

adere într-o fază ulterioară; consideră că 

activitățile din cadrul PESCO ar trebui să 

fie întotdeauna pe deplin aliniate la PSAC; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Amendamentul  4 

Michael Gahler 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune 

2017/2123(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 33 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

33. subliniază că trebuie simplificate 

procedurile administrative care încetinesc 

în mod inutil generarea de forțe pentru 

misiunile PSAC și circulația 

transfrontalieră a forțelor de răspuns rapid 

în interiorul UE; solicită statelor membre 

să instituie un sistem la nivelul UE pentru 

coordonarea circulației rapide a 

personalului, echipamentelor și 

materialelor forțelor de apărare, în 

scopurile PSAC, atunci când se invocă 

clauza de solidaritate și când toate statele 

membre au obligația de a furniza ajutor și 

asistență prin toate mijloacele posibile, în 

conformitate cu articolul 51 din Carta 

ONU; 

33. subliniază că trebuie simplificate 

procedurile administrative care încetinesc 

în mod inutil generarea de forțe pentru 

misiunile PSAC și circulația 

transfrontalieră a forțelor de răspuns rapid 

în interiorul UE; solicită statelor membre 

să instituie un sistem la nivelul UE pentru 

coordonarea circulației rapide a 

personalului, echipamentelor și 

materialelor forțelor de apărare, în 

scopurile PSAC, atunci când se invocă 

clauza de solidaritate și când toate statele 

membre au obligația de a furniza ajutor și 

asistență prin toate mijloacele posibile, în 

conformitate cu articolul 51 din Carta 

ONU; salută, în această privință, 

comunicarea comună privind 

îmbunătățirea mobilității militare; invită 

Comisia să prezinte Parlamentului și 

statelor membre un plan de acțiune 

substanțial până în martie 2018, care să 

fie pe deplin coerent cu eforturile în curs 

din cadrul NATO; 

Or. en 

 

 


