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8.3.2018 A8-0048/136 

Amendamentul  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 109 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  109a. se opune fuzionării tuturor 

instrumentelor externe într-un instrument 

unic, deoarece controlul democratic, 

trasabilitatea fondurilor și a cheltuielilor, 

precum și controlul parlamentar vor fi 

obstrucționate și vor deveni și mai 

limitate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Amendamentul  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 111 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

111. consideră că o nouă rubrică 

dedicată „Securității, păcii și stabilității 

pentru toți” ar demonstra că Uniunea 

acordă prioritate acestei noi 

responsabilități politice, ar recunoaște 

specificitatea acesteia și ar asigura 

coerența între dimensiunile sale internă și 

externă; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Amendamentul  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 113 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

113. consideră că următorul CFM 

trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării; așteaptă 

propunerile legislative corespunzătoare, 

în urma anunțurilor făcute de Comisie în 

acest domeniu, inclusiv un program 

european de cercetare specific în 

domeniul apărării și un program de 

dezvoltare industrială care să fie 

completate de investițiile statelor membre 

în echipamente colaborative; își reafirmă, 

în acest context, convingerea fermă că 

prioritățile politice suplimentare ar trebui 

să fie însoțite de mijloace financiare 

suplimentare; reamintește că 

intensificarea cooperării în domeniul 

apărării, punerea în comun a cercetării și 

a echipamentelor și eliminarea 

suprapunerilor vor consolida autonomia 

strategică și competitivitatea industriei 

europene a apărării și vor duce la 

creșterea semnificativă a eficienței, 

câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an;  

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Amendamentul  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 113 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

113. consideră că următorul CFM 

trebuie să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării; așteaptă propunerile 

legislative corespunzătoare, în urma 

anunțurilor făcute de Comisie în acest 

domeniu, inclusiv un program european de 

cercetare specific în domeniul apărării și 

un program de dezvoltare industrială care 

să fie completate de investițiile statelor 

membre în echipamente colaborative; își 

reafirmă, în acest context, convingerea 

fermă că prioritățile politice suplimentare 

ar trebui să fie însoțite de mijloace 

financiare suplimentare; reamintește că 

intensificarea cooperării în domeniul 

apărării, punerea în comun a cercetării și 

a echipamentelor și eliminarea 

suprapunerilor vor consolida autonomia 

strategică și competitivitatea industriei 

europene a apărării și vor duce la 

creșterea semnificativă a eficienței, 

câștigurile fiind deseori estimate la 

aproximativ 26 de miliarde EUR pe an; 

 

113. respinge propunerea ca următorul 

CFM să sprijine instituirea unei Uniuni 

Europene a Apărării; se opune militarizării 

în continuare a UE, continuării punerii în 

aplicare a unui program european de 

cercetare în domeniul apărării și unui 

program de dezvoltare industrială în 

domeniul apărării și armamentului 

(EDIDP) și instituirii unui complex 

industrial militar european; se opune, de 

asemenea, fuzionării securității interne și 

externe și subordonării politicilor 

comerciale, în materie de dezvoltare și 

energetice din cadrul PESC/PSAC; 

subliniază, în acest sens, necesitatea ca 

UE să devină din nou un actor strict civil, 

promovând priorități precum eradicarea 

sărăciei și realizarea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, soluționarea pe cale 

pașnică a conflictelor, controlul armelor, 

regimul TNP și dezarmarea nucleară 

totală, comerțul echitabil și relațiile 

economice echilibrate; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Amendamentul  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 113 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  113a. regretă profund faptul că Brexit a 

reprezentat o ocazie de a crește și accelera 

militarizarea UE menită să ducă la 

crearea unei Uniuni militare și a unei 

armate UE; respinge participarea statelor 

membre la capacitățile militare europene 

și la politicile din domeniul 

armamentului, cum ar fi cooperarea 

structurată permanentă (PESCO), care 

contravine și principiului consensului 

PESC/PSAC; se opune consolidării și 

sprijinirii industriei de apărare și 

armament, care au loc în prezent; 

subliniază că crearea Fondului european 

de apărare, a programului de apărare a 

UE și a programului european de 

cercetare în domeniul apărării încalcă 

dispozițiile articolului 41 alineatul (2) din 

TUE, care prevede că nicio cheltuială 

legată de operațiile având implicații 

militare sau din domeniul apărării nu 

trebuie acoperită din bugetul Uniunii; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Amendamentul  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 114 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

114. în contextul acordării unei atenții 

sporite securității și apărării în cadrul 

Uniunii, solicită o reevaluare a tuturor 

cheltuielilor în materie de securitate 

externă; așteaptă cu interes în special o 

reformă a mecanismului Athena și a 

Instrumentului financiar pentru pace în 

Africa după includerea în buget a FED; 

salută angajamentele asumate recent de 

statele membre în cadrul cooperării 

structurate permanente și solicită 

Vicepreședintei Comisiei/Înaltei 

Reprezentante a Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate (VP/ÎR) și 

Comisiei să ofere clarificări cu privire la 

finanțarea sa viitoare; solicită un 

program ulterior Instrumentului care 

contribuie la stabilitate și pace care să se 

axeze pe reacția în situații de criză și pe 

consolidarea capacităților pentru 

securitate și dezvoltare, găsind, în același 

timp, o soluție solidă din punct de vedere 

juridic pentru consolidarea capacităților 

militare; 

eliminat 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Amendamentul  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 114 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  114a. regretă că instrumentele de 

securitate și de apărare ale UE, precum 

mecanismul Athena și Instrumentul 

financiar pentru pace în Africa, țin de 

politica de dezvoltare sau de FED; salută 

angajamentele asumate recent de statele 

membre în cadrul cooperării structurate 

permanente și solicită Vicepreședintei 

Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate (VP/ÎR) și Comisiei să ofere 

clarificări cu privire la finanțarea sa 

viitoare; solicită un program care să 

succeadă Instrumentului care contribuie 

la stabilitate și pace care să se axeze pe 

reacția în situații de criză și pe 

consolidarea capacităților în domeniile 

umanitar și al dezvoltării; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Amendamentul  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 

2017/2052(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 120 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

120. subliniază că eliminarea 

discriminărilor, precum și a inegalității de 

gen și a violenței pe criterii de gen, este 

esențială pentru îndeplinirea 

angajamentelor UE privind o Europă 

incluzivă; sprijină, prin urmare, integrarea 

perspectivei de gen și angajamente privind 

egalitatea de gen în toate politicile UE în 

cadrul următorului CFM, precum și o 

dimensiune bugetară consolidată în 

combaterea tuturor cazurilor de 

discriminare, acordând o atenție deosebită 

dimensiunii de gen în cadrul politicilor în 

domeniul migrației și azilului, precum și al 

politicilor externe ale UE; 

120. subliniază că eliminarea 

discriminărilor, precum și a inegalității de 

gen și a violenței pe criterii de gen, și 

aplicarea principiului „remunerație egală 

pentru muncă egală” sunt esențiale pentru 

îndeplinirea angajamentelor UE privind o 

Europă favorabilă incluziunii; sprijină, 

prin urmare, integrarea perspectivei de gen 

și angajamente privind egalitatea de gen în 

toate politicile UE în cadrul următorului 

CFM, precum și o dimensiune bugetară 

consolidată în combaterea tuturor cazurilor 

de discriminare, acordând o atenție 

deosebită dimensiunii de gen în cadrul 

politicilor în domeniul migrației și azilului, 

precum și al politicilor externe ale UE; 

Or. en 

 

 


