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5.12.2018 A8-0392/23 

Amendamentul  23 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. invită SEAE, Comisia, Consiliul și 

statele membre să acționeze în mod 

strategic, urmărind o abordare integrată și 

utilizând toate mijloacele de care dispun, 

inclusiv comerțul, dezvoltarea, 

instrumentele diplomatice, civile și militare 

ale politicii de securitate și apărare comune 

(PSAC), precum și comunicarea strategică 

și diplomația publică pentru a întări 

influența geopolitică și imaginea generală 

a UE în lume și a-și proteja interesele, 

inclusiv prin consolidarea suveranității 

economice și a autonomiei strategice a 

UE; subliniază rolul complementar pe care 

îl pot juca în acest proces diplomația 

ecologică, culturală, academică și alte 

forme „alternative” de diplomație; 

8. invită SEAE, Comisia, Consiliul și 

statele membre să acționeze în mod 

strategic, urmărind o abordare integrată și 

utilizând toate mijloacele de care dispun, 

inclusiv comerțul, dezvoltarea, 

instrumentele diplomatice, civile și militare 

ale politicii de securitate și apărare comune 

(PSAC), precum și comunicarea strategică 

și diplomația publică pentru a întări 

contribuția UE la securitatea, stabilitatea 

și pacea la nivel internațional; subliniază 

rolul complementar pe care îl pot juca în 

acest proces diplomația ecologică, 

culturală, academică și alte forme 

„alternative” de diplomație; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Amendamentul  24 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că, în ciuda importanței 

lor, puterea necoercitivă și întărirea 

instituțiilor nu pot fi suficiente, ele 

singure, pentru a exercita o influență într-

o lume în care raporturile de forță și 

puterea coercitivă sunt tot mai 

semnificative; consideră că eficacitatea 

politicii externe a UE va depinde în cele 

din urmă, în mare măsură, de o 

combinație eficace de instrumente de 

putere coercitive și necoercitive, incluzând 

dialogul deschis, de capacitatea acesteia 
de a constitui un exemplu și de resursele 

și capacitățile care o sprijină, inclusiv 

resurse financiare adecvate, un 

multilateralism eficace, o combinație de 

putere necoercitivă și putere coercitivă 

convingătoare, gruparea capabilităților 

militare și disponibilitatea statelor 

membre de a ceda autoritatea decizională 

în acest context, precum și de a colabora 

cu NATO și cu alte țări care împărtășesc 

aceeași viziune; 

24. consideră că, în ceea ce privește 

PSAC, Uniunea are la dispoziție, de 

asemenea, în mod potențial, un 

instrument militar eficace și are 

posibilitatea de a aduce o contribuție 

semnificativă la securitatea și stabilitatea 

internaționale; subliniază importanța 

deosebită a dezvoltării unor strategii 

politice și cuprinzătoare pentru conflictele 

armate în curs ; consideră că, în 

conformitate cu tratatul și cu conceptele 

și strategiile pertinente ale Uniunii, PSAC 

militară poate fi utilizată doar ca parte a 

unei strategii politice mai largi legate de 

un conflict; subliniază necesitatea de a 

întări în mod semnificativ PSAC militară 

prin desființarea unor structuri ad-hoc și 

prin cooperarea permanentă dintre forțele 

armate ale statelor membre în cazul în 

care acest lucru este necesar pentru 

îndeplinirea misiunilor militare prevăzute 
de tratat; solicită, de asemenea, ca 

punerea în comun și partajarea să devină 

regula, mai degrabă decât o excepție, 

atunci când se lucrează la îmbunătățirea 

capabilităților militare; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Amendamentul  25 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. consideră că răspunsul politic 

preferat al Uniunii la riscurile, conflictele 

și amenințările emergente ar trebui să 

rămână unul civil; regretă profund 

reducerea semnificativă, cu două treimi, a 

fondurilor disponibile pentru prevenirea 

conflictelor civile și întărirea păcii în 

CFM 2021-2027, în comparație cu 

perspectiva financiară actuală; îndeamnă 

SEAE și Comisia să reexamineze această 

poziție și să dubleze investițiile în 

prevenirea conflictelor civile pentru 

următorul CFM; solicită, de asemenea, 

întărirea semnificativă a PSAC civile în 

termeni operaționali; reamintește că, în 

conformitate cu tratatul, scopul PSAC 

civile este de a gestiona crizele și a 

stabiliza instituțiile din țările fragile după 

conflicte, nu de a gestiona migrația; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Amendamentul  26 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. salută intensificarea cooperării în 

materie de apărare dintre statele membre 

ale UE și măsurile luate pentru a spori 

autonomia militară a UE, și anume 

înființarea unui centru european unic de 

comandă la Bruxelles pentru misiunile 

militare europene de instruire și eliminarea 

obstacolelor existente în calea desfășurării 

grupurilor tactice de luptă ale UE; 

consideră că instituirea unei cooperări 

structurate permanente (PESCO) în 

domeniul proiectelor de apărare și analiza 

anuală coordonată a cheltuielilor de apărare 

(CARD), vor ajuta statele membre să 

devină mai eficiente în cooperarea în 

materie de apărare și să își cheltuiască mai 

eficient bugetele pentru apărare; salută 

propunerea VP/ÎR privind un Instrument 

financiar european pentru pace și noul 

cadru pentru misiunile civile din cadrul 

PSAC, precum și angajamentul de a 

avansa cu mobilitatea militară pentru a 

promova autonomia strategică europeană, 

inclusiv prin intermediul Inițiativei 

Europene de Intervenție; consideră că 

dezvoltarea unei industrii puternice a 

apărării întărește independența 

tehnologică a UE, inclusiv prin 

promovarea unei piețe unice pentru 

produsele de securitate cibernetică, pentru 

care capacitățile UE trebuie să crească; 

25. salută intensificarea cooperării în 

materie de apărare dintre statele membre 

ale UE și măsurile luate pentru a întări 

PSAC, și anume înființarea unui centru 

european unic de comandă la Bruxelles 

pentru misiunile militare europene de 

instruire și eliminarea obstacolelor 

existente în calea desfășurării grupurilor 

tactice de luptă ale UE; consideră că 

instituirea unei cooperări structurate 

permanente (PESCO) în domeniul 

proiectelor de apărare și analiza anuală 

coordonată a cheltuielilor de apărare 

(CARD), vor ajuta statele membre să 

devină mai eficiente în cooperarea în 

materie de apărare și să își cheltuiască mai 

eficient bugetele pentru apărare; salută 

propunerea VP/ÎR privind un Instrument 

financiar european pentru pace și noul 

cadru pentru un pact civil privind PSAC; 

consideră că dezvoltarea unei cooperări 

eficiente în cadrul industriei europene de 

apărare are potențialul de a întări și a 

genera capacitățile necesare pentru 

operațiunile militare ale PSAC, inclusiv 

produsele de securitate cibernetică; 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Amendamentul  27 

Tamás Meszerics 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. consideră că capacitatea de a trimite 

experți civili și forțe militare în conflictele 

din întreaga lume, în vederea promovării 

păcii și a stabilității, este o condiție 

prealabilă esențială pentru a deveni o 

putere politică credibilă, capabilă să 

structureze prevenirea conflictelor armate, 

asigurarea respectării acordurilor de pace și 

stabilizarea situațiilor fragile de după 

conflicte; invită SEAE și statele membre să 

dezvolte capacități civile și militare 

suficiente care să acopere întregul spectru 

de capacități terestre, aeriene, spațiale, 

maritime și cibernetice, și să depună 

eforturi în vederea elaborării unui 

instrument obligatoriu din punct de vedere 

juridic privind sistemele de arme pe deplin 

autonome, pentru a apăra obiectivele 

tratatului; subliniază importanța cooperării 

în curs dintre Uniunea Europeană și 

NATO, astfel cum se subliniază în 

Strategia globală a UE și în declarația 

comună UE-NATO; subliniază că 

promovarea în continuare a uniunii apărării 

ar trebui să completeze obiectivele 

relațiilor externe ale UE; 

26. consideră că capacitatea de a trimite 

experți civili și forțe militare în conflictele 

din întreaga lume, în vederea promovării 

păcii și a stabilității, este o condiție 

prealabilă esențială pentru a deveni o 

putere politică credibilă, capabilă să 

structureze prevenirea conflictelor armate, 

asigurarea respectării acordurilor de pace și 

stabilizarea situațiilor fragile de după 

conflicte; invită SEAE și statele membre să 

dezvolte capacități civile și militare 

suficiente care să acopere întregul spectru 

de capacități terestre, aeriene, spațiale, 

maritime și cibernetice, și să depună 

eforturi în vederea elaborării unui 

instrument obligatoriu din punct de vedere 

juridic care interzice sistemele de arme pe 

deplin autonome, pentru a apăra 

obiectivele tratatului; subliniază importanța 

cooperării în curs dintre Uniunea 

Europeană și NATO, astfel cum se 

subliniază în Strategia globală a UE și în 

declarația comună UE-NATO; subliniază 

că promovarea în continuare a uniunii 

apărării ar trebui să completeze obiectivele 

relațiilor externe ale UE; 

Or. en 

 

 


