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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. cere o mai mare solidaritate și o 
mai bună coordonare între UE și statele 
membre; reamintește că este necesar să 
existe o coerență între politicile externe ale 
Uniunii și cu alte politici cu dimensiune 
externă, precum și ca acestea să fie 
coordonate cu partenerii externi; consideră 
că o bună cooperare între statele membre 
este esențială pentru a proteja democrația, 
valorile comune, libertățile și standardele 
sociale și ecologice ale UE; subliniază 
necesitatea de a extinde cooperarea dintre 
statele membre, țările partenere și 
organizațiile internaționale; reiterează 
importanța articolului 24 alineatul (3) din 
TUE, care subliniază că „statele membre 
sprijină fără rezerve politica externă și de 
securitate a Uniunii, în spiritul loialității și 
solidarității reciproce și se abțin de la orice 
acțiune contrară intereselor Uniunii”; 
subliniază că, astfel cum se prevede în 
tratat, Consiliul Afaceri Externe al UE este 
forumul în cadrul căruia miniștrii naționali 
își prezintă punctele de vedere și convin 
asupra politicilor și că, odată ce se va 
ajunge la un acord cu privire la o politică, 
statele membre trebuie să îl sprijine pe 
deplin pe VP/ÎR în punerea în aplicare a 
politicii menționate, fără a acționa în 
paralel;

17. cere o mai mare solidaritate și o 
mai bună coordonare între UE și statele 
membre; reamintește că este necesar să 
existe o coerență între politicile externe ale 
Uniunii și cu alte politici cu dimensiune 
externă, precum și ca acestea să fie 
coordonate cu partenerii externi; consideră 
că o bună cooperare între statele membre 
este esențială pentru a proteja democrația, 
valorile comune, libertățile și standardele 
sociale și ecologice ale UE; subliniază 
necesitatea de a extinde cooperarea dintre 
statele membre, țările partenere și 
organizațiile internaționale; reiterează 
importanța articolului 24 alineatul (3) din 
TUE, care subliniază că „statele membre 
sprijină fără rezerve politica externă și de 
securitate a Uniunii, în spiritul loialității și 
solidarității reciproce și se abțin de la orice 
acțiune contrară intereselor Uniunii”; 
subliniază că, astfel cum se prevede în 
tratat, Consiliul Afaceri Externe al UE este 
forumul în cadrul căruia miniștrii naționali 
își prezintă punctele de vedere și convin 
asupra politicilor și că, odată ce se va 
ajunge la un acord cu privire la o politică, 
statele membre trebuie să îl sprijine pe 
deplin pe VP/ÎR în punerea în aplicare a 
politicii menționate, inclusiv în cadrul 
propriilor lor eforturi diplomatice;
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