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5.12.2018 A8-0392/28 

Amendamentul  28 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

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 5 – liniuța 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – apărarea frontierelor noastre și a 

identităților naționale europene diverse și 

unice; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/29 

Amendamentul  29 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

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 5 – liniuța 1 b (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – respectarea autodeterminării 

națiunilor și promovarea libertății, a 

democrației, a drepturilor omului și a 

statului de drept prin intermediul 

comerțului pașnic, în locul agresiunii 

militare; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/30 

Amendamentul  30 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

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 

procesul anual coordonat de reexaminare 

privind apărarea (CARD) vor ajuta statele 

membre să își aprofundeze 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. ia act de intensificarea cooperării în 

materie de apărare dintre statele membre 

ale UE; respinge 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; regretă 

faptul că aceasta constituie încă un pas pe 

calea creării unei armate a UE; 
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5.12.2018 A8-0392/31 

Amendamentul  31 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

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 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază că elaborarea unor noi 

formate, cum ar fi un Consiliu de 

Securitate al UE, susținute de cancelarul 

Merkel și de președintele Macron, și a 

unor noi mijloace de coordonare mai 

strânsă în cadrul UE, precum și cu 

autoritățile internaționale, ar putea 

înlesni un proces decizional mai eficient 

pentru PESC; consideră că, odată cu 

crearea unor astfel de structuri, ar trebui 

instituite mecanisme pentru a asigura 

controlul democratic al acestora;  

27. respinge elaborarea unor noi 

formate, cum ar fi un Consiliu de 

Securitate al UE, susținute de cancelarul 

Merkel și de președintele Macron; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/32 

Amendamentul  32 

Jörg Meuthen 

în numele Grupului EFDD 

 

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 28 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. sprijină organizarea unei dezbateri 

în cadrul UE privind noi formate, 

incluzând propunerea formulată de 

președintele Comisiei, dl Juncker, în 

discursul său privind Starea Uniunii din 12 

septembrie 2018, de a trece la votul cu 

majoritate calificată (VMC) în domenii 

specifice ale PESC, în care, în prezent, 

tratatele impun unanimitate, în special în 

chestiunile legate de drepturile omului, de 

sancțiuni și de misiuni civile; încurajează 

statele membre să examineze mijloace 

prin care acestea pot să acționeze mai 

eficace în contextul PESC și al PSAC; 

consideră că utilizarea VMC ar permite 

UE să acționeze mai ferm, mai rapid și 

mai eficace; invită Consiliul European să 

preia această inițiativă prin utilizarea 

clauzei-pasarelă [articolul 31 alineatul (3) 

din TUE]; încurajează Consiliul 

European să ia în considerare extinderea 

VMC la alte domenii ale PESC, ca parte a 

unei dezbateri mai largi privind utilizarea 

votului majoritar pentru politicile UE; 

recunoaște necesitatea de a căuta soluții 

creative pentru cooperarea viitoare dintre 

Uniunea Europeană și Regatul Unit în 

domeniul PESC și PSAC, ținând seama de 

principiile stabilite în rezoluția sa din 14 

martie 2018 referitoare la cadrul viitoarelor 

relații dintre UE și Regatul Unit;  

28. respinge organizarea unei dezbateri 

în cadrul UE privind noi formate, 

incluzând propunerea formulată de 

președintele Comisiei, dl Juncker, în 

discursul său privind Starea Uniunii din 12 

septembrie 2018, de a trece la votul cu 

majoritate calificată (VMC) în domenii 

specifice ale PESC, în care, în prezent, 

tratatele impun unanimitate; avertizează că 

utilizarea VMC ar permite UE să acționeze 

fără sprijinul deplin al tuturor statelor 

sale membre; recunoaște necesitatea de a 

căuta soluții creative pentru cooperarea 

viitoare dintre Uniunea Europeană și 

Regatul Unit în domeniul PESC și PSAC, 

ținând seama de principiile stabilite în 

rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare 

la cadrul viitoarelor relații dintre UE și 

Regatul Unit; 
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