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8.1.2020 A9-0054/4

Amendamentul 4
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Anne-Sophie 
Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 Ja. întrucât politica externă dusă de 
Statele Unite ale Americii, în special de 
administrația Trump, a distrus bazele 
multilateralismului și ale statului de drept 
și a exacerbat tensiunile care împing 
lumea și Europa în pragul războiului;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/5

Amendamentul 5
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât niciun stat membru nu este 
în măsură să facă față, de unul singur, 
vreuneia dintre provocările cu care se 
confruntă în prezent continentul european 
și mediul său apropiat; întrucât ar trebui 
respectată și garantată egalitatea între 
statele membre în elaborarea de politici și 
acțiuni externe și de securitate ale UE; 
întrucât ar trebui respectate prerogativele 
parlamentelor naționale în domeniul 
politicii externe și de securitate a țărilor 
lor; întrucât o politică externă comună 
ambițioasă, credibilă și eficace trebuie să 
se bazeze pe resurse financiare adecvate și 
pe acțiuni prompte și decisive din partea 
UE; întrucât instrumentele de politică 
externă ale UE trebuie să fie utilizate într-
un mod mai coerent și unitar;

G. întrucât niciun stat membru nu este 
în măsură să facă față, de unul singur, 
vreuneia dintre provocările cu care se 
confruntă în prezent continentul european 
și mediul său apropiat; întrucât ar trebui 
respectată și garantată egalitatea între 
statele membre în elaborarea de politici și 
acțiuni externe și de securitate ale UE; 
întrucât ar trebui respectate prerogativele 
parlamentelor naționale în domeniul 
politicii externe și de securitate a țărilor 
lor; întrucât reamintește că niciun stat 
membru, sau țară candidată sau 
parteneră, nu poate fi forțat să adopte 
poziții sau să întreprindă acțiuni de 
politică externă împotriva voinței sale sau 
împotriva consensului democratic al 
poporului sau deciziilor sale 
parlamentare; întrucât insistă asupra 
faptului că egalitatea între statele membre 
în elaborarea de politici și acțiuni externe 
și de securitate ale UE trebuie să fie 
respectată și garantată; întrucât 
subliniază că prerogativele parlamentelor 
naționale în domeniul politicii externe și 
de securitate a țărilor lor trebuie 
respectate;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/6

Amendamentul 6
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. își exprimă regretul cu privire la 
retragerea treptată a Statelor Unite din 
ordinea mondială multilaterală, și anume 
retragerea din Acordul de la Paris, din 
Planul comun de acțiune cuprinzător 
(JCPOA), din Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului și din UNESCO, 
precum și la decizia sa de a suspenda 
finanțarea Agenției Organizației Națiunilor 
Unite de Ajutorare și Lucrări pentru 
Refugiații Palestinieni din Orientul 
Apropiat (UNRWA); sprijină în mod ferm 
menținerea și punerea deplină în aplicare 
de către toate părțile implicate a JCPOA, 
ca parte integrantă a ordinii mondiale 
multilaterale și a regimului de neproliferare 
și a contribuției la securitatea regională din 
Orientul Mijlociu; respinge reimpunerea 
unilaterală, extrateritorială de către Statele 
Unite a unor sancțiuni, în urma retragerii 
sale din JCPOA, ca un amestec 
inacceptabil în interesele economice și de 
politică externă legitime ale UE; invită UE 
și statele sale membre să își întărească 
unitatea, măsurile de descurajare și 
rezistența în fața sancțiunilor secundare 
impuse de țări terțe și să fie pregătite să 
adopte contramăsuri împotriva oricărei țări 
care aduce prejudicii intereselor legitime 
ale UE prin aplicarea de sancțiuni 

4. își exprimă regretul cu privire la 
retragerea treptată a Statelor Unite din 
ordinea mondială multilaterală, și anume 
retragerea din Acordul de la Paris, din 
Planul comun de acțiune cuprinzător 
(JCPOA), din Consiliul ONU pentru 
Drepturile Omului și din UNESCO, 
precum și la decizia sa de a suspenda 
finanțarea Agenției Organizației Națiunilor 
Unite de Ajutorare și Lucrări pentru 
Refugiații Palestinieni din Orientul 
Apropiat (UNRWA); sprijină în mod ferm 
menținerea și punerea deplină în aplicare 
de către toate părțile implicate a JCPOA, 
ca parte integrantă a ordinii mondiale 
multilaterale și a regimului de neproliferare 
și a contribuției la securitatea regională din 
Orientul Mijlociu; respinge reimpunerea 
unilaterală, extrateritorială de către Statele 
Unite a unor sancțiuni, în urma retragerii 
sale din JCPOA, ca un amestec 
inacceptabil în interesele economice și de 
politică externă legitime ale UE; invită UE 
și statele sale membre să își întărească 
unitatea, măsurile de descurajare și 
rezistența în fața sancțiunilor secundare 
impuse de țări terțe și să fie pregătite să 
adopte contramăsuri împotriva oricărei țări 
care aduce prejudicii intereselor legitime 
ale UE prin aplicarea de sancțiuni 
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secundare; secundare; condamnă cu fermitate atacul 
ilegal desfășurat de armata SUA în 
ianuarie 2020 în Irak, ordonat de 
președintele SUA, Donald Trump, și care 
a avut ca rezultat asasinarea generalului 
iranian Qasem Soleimani, fapt care a dus 
la o escaladare majoră a tensiunilor 
dintre Washington și Teheran; își 
exprimă profunda îngrijorare cu privire la 
faptul că această escaladare ar putea 
periclita și mai mult multilateralismul, 
dreptul internațional, statul de drept, 
democrația, respectarea drepturilor 
omului, libertățile fundamentale, 
comerțul liber și echitabil și soluționarea 
pașnică a conflictelor, aruncându-le în 
dezordine; subliniază că UE ar trebui să 
aibă o politică independentă privind 
Iranul bazată pe dialog, comerț, 
dezarmare și cooperare;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/7

Amendamentul 7
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 4a. subliniază faptul că UE și statele 
sale membre au nevoie de o nouă strategie 
care să depășească viziunile atlantiste de 
interes comun și aliații tradiționali și să 
asigure „autonomia strategică a UE”; 
subliniază, de asemenea, că discuția 
privind autonomia strategică nu ar trebui 
să se concentreze pe aspectele militare, ci 
ar trebui să ridice problema modului în 
care UE și statele sale membre își pot 
îmbunătăți capacitatea de a acționa pe 
plan internațional în mod suveran, de a 
rezista presiunii economice și politice a 
țărilor terțe și de a coopera cu partenerii 
pe care și-i aleg;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/8

Amendamentul 8
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Emmanuel 
Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel 
Urbán Crespo
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida rezistența și independența UE 
prin întărirea PESC, care este angajată 
pentru pace, securitatea regională și 
internațională, drepturile omului, justiția 
socială, libertățile fundamentale și statul de 
drept în UE, în vecinătatea sa și în întreaga 
lume; subliniază că, la nivel mondial, 
credibilitatea UE depinde de protecția 
acestor principii și aderarea la acestea; 
consideră că această PESC consolidată ar 
trebui să fie mai coerentă, să cuprindă nu 
numai includă o putere necoercitivă 
tradițională, dar și o puternică PSAC, o 
politică de sancțiuni eficace și o cooperare 
transfrontalieră în domeniul combaterii 
terorismului; își reiterează apelul pentru 
adoptarea rapidă a unui mecanism de 
sancționare a drepturilor omului al UE (și 
anume, o versiune UE a „Legii Magnițki”), 
care să permită aplicarea unor sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor care au un 
rol complice în încălcări grave ale 
drepturilor omului;

8. reiterează necesitatea urgentă de a 
consolida rezistența și independența UE 
prin introducerea unei noi PESC, care este 
angajată pentru pace, securitatea regională 
și internațională, drepturile omului, justiția 
socială, libertățile fundamentale și statul de 
drept în UE, în vecinătatea sa și în întreaga 
lume; subliniază că, la nivel mondial, 
credibilitatea UE depinde de protecția 
acestor principii și aderarea la acestea; 
consideră că politica de sancțiuni s-a 
dovedit a fi ineficientă și contraproductivă 
și că afectează în mod direct sau indirect 
civilii și populația în general;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/9

Amendamentul 9
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 28a. reamintește că articolul 41 
alineatul (2) din TUE interzice ca 
cheltuielile operaționale legate de 
operațiunile cu implicații militare sau de 
apărare să fie suportate de bugetul UE;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/10

Amendamentul 10
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu 
Pineda, Emmanuel Maurel, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem 
Demirel, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 30a. își exprimă profunda îngrijorare 
cu privire la faptul că instrumentele 
financiare propuse pentru perioada 2021-
2027 nu îndeplinesc cerințele 
Parlamentului European de control 
democratic și transparent solid din partea 
parlamentelor naționale și a 
Parlamentului European, exprimate în 
rezoluția sa din 18 aprilie 2018 privind 
aplicarea instrumentelor financiare 
externe ale UE: evaluarea intermediară 
din 2017 și viitoarea arhitectură post-
20201, insistă asupra întăririi procedurilor 
de control parlamentar și supraveghere 
parlamentară a tuturor instrumentelor 
financiare externe; cere o mai mare 
transparență în punerea în aplicare a 
instrumentelor financiare prin crearea 
unei baze de date publice unice și 
transparente comune a proiectelor și a 
acțiunilor;
______________________________
1 JO C 390, 18.11.2019, p. 76.

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/11

Amendamentul 11
Idoia Villanueva Ruiz, Manuel Bompard, Eugenia Rodríguez Palop, Emmanuel Maurel, 
Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Anne-Sophie Pelletier, 
Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 57a. subliniază că PESC a UE ar trebui 
să se concentreze pe combaterea cauzelor 
profunde ale instabilității internaționale și 
ale conflictelor destabilizatoare, cum ar fi 
sărăcia, inegalitatea, lipsa oportunităților 
economice și a accesului la educație, 
excluderea socială, conflictele armate, 
guvernarea nedemocratică și ineficientă, 
corupția și schimbările climatice;

Or. en
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8.1.2020 A9-0054/12

Amendamentul 12
Idoia Villanueva Ruiz, Eugenia Rodríguez Palop, Sira Rego, Manu Pineda, Marisa 
Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Özlem Demirel, Miguel Urbán Crespo, Clare Daly
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A9-0054/2019
David McAllister
Raport anual privind punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune
(2019/2136(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 57b. îndeamnă UE și toate statele sale 
membre să semneze Tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare (Tratatul de 
interzicere) și să ia inițiativa politică în ce 
privește dezarmarea nucleară 
multilaterală; subliniază că dezamorsarea 
și dezarmarea militare sunt pietrele de 
temelie ale securității mondiale și 
europene;

Or. en


