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13.1.2021 A9-0265/1

Amendamentul 1
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. remarcă obiectivul Uniunii 
Europene de a dezvolta o autonomie 
strategică europeană, care este un obiectiv 
bazată pe capacitatea Uniunii de a evalua 
independent o situație de criză și de a lua 
decizii autonome, precum și pe capacitatea 
sa de a acționa autonom, atunci când 
circumstanțele o impun, pentru a-și apăra 
interesele și valorile, cu respectarea 
deplină a alianțelor și a partenerilor săi 
strategici, respectând în același timp 
principiul complementarității cu NATO;

4. remarcă obiectivul Uniunii 
Europene de a deveni un furnizor de 
securitate eficace și sigur, care este, de 
asemenea, un obiectiv bazat pe capacitatea 
Uniunii de a evalua independent o situație 
de criză și de a lua decizii autonome, 
precum și pe capacitatea sa de a acționa 
autonom, atunci când circumstanțele o 
impun, pentru a apăra interesele, valorile și 
principiile universale și europene, cu 
respectarea deplină a alianțelor și a 
partenerilor săi strategici, respectând în 
același timp principiul complementarității 
cu NATO;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/2

Amendamentul 2
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. îl invită pe VP/ÎR și Consiliul să 
ofere o definiție formalizată comună a 
autonomiei strategice și să definească 
foarte clar obiectivele, mijloacele și 
resursele pentru implementarea acesteia; 
consideră că capacitatea de a acționa 
autonom este pentru UE un mijloc 
important de a-și întări acțiunea 
multilaterală, de a o face mai puțin 
vulnerabilă la amenințările externe și de a 
fi un partener mai sigur într-o ordine 
multilaterală guvernată de norme;

5. îl invită pe VP/ÎR și Consiliul să 
crească capacitățile UE în calitate de 
furnizor de securitate și să definească 
foarte clar obiectivele, mijloacele și 
resursele pentru implementare, în special 
în contextul Busolei strategice; consideră 
că capacitatea de a acționa autonom este 
pentru UE un mijloc important de a-și 
întări acțiunea multilaterală, de a o face 
mai puțin vulnerabilă la amenințările 
externe și de a fi un partener mai sigur într-
o ordine multilaterală guvernată de norme;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/3

Amendamentul 3
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că pandemia de COVID-
19 a demonstrat vulnerabilitatea UE și 
dependența sa de țări terțe; subliniază, prin 
urmare, nevoia și mai pregnantă de 
intensificare a eforturilor UE în direcția 
autonomiei strategice în acest context;

6. consideră că pandemia de COVID-
19 a demonstrat vulnerabilitatea UE și 
dependența sa de țări terțe; subliniază, prin 
urmare, nevoia și mai pregnantă de 
intensificare a eforturilor UE în direcția 
creării unei PESC și a unei PSAC eficace 
și fiabile;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/4

Amendamentul 4
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. încurajează eforturile făcute în 
procesul de regionalizare care a fost lansat 
prin celula regională de consiliere și 
coordonare și decizia Consiliului din 12 
februarie 2019 de a începe a doua fază a 
acestuia, consolidând astfel abordarea 
regională a UE în Sahel, mai ales în EUTM 
Mali prin extinderea razei sale de acțiune la 
țările G5 din regiunea Sahelului, cu scopul 
de crește eficacitatea și operaționalitatea 
acțiunii UE pe teritoriile acestora, și de a 
sprijini cooperarea transfrontalieră, 
crescând astfel eficacitatea activității 
misiunilor EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger și EUTM Mali; solicită 
schimbarea denumirii misiunii în EUTM 
Sahel; constată că coerența și cooperarea 
în materie de securitate cu țările africane 
sunt esențiale pentru realizarea stabilității 
și a dezvoltării pe termen lung a 
continentului; consideră că regionalizarea 
abordării PSAC în Sahel este relevantă, dar 
necesită o organizare mai clară a misiunilor 
PSAC civile și militare deja existente, a 
actorilor locali și a altor organizații 
internaționale (de exemplu, misiunea de 
menținere a păcii MINUSMA a 
Organizației Națiunilor Unite și 
operațiunea Barkhane a armatei franceze) 
pentru a asigura sinergia operațională și 
eforturi coordonate la nivelul Uniunii;

26. ia act de eforturile făcute în 
procesul de regionalizare care a fost lansat 
prin celula regională de consiliere și 
coordonare și decizia Consiliului din 12 
februarie 2019 de a începe a doua fază a 
acestuia, consolidând astfel abordarea 
regională a UE în Sahel, mai ales în EUTM 
Mali prin extinderea razei sale de acțiune la 
țările G5 din regiunea Sahelului, cu scopul 
de crește eficacitatea și operaționalitatea 
acțiunii UE pe teritoriile acestora, și de a 
sprijini cooperarea transfrontalieră, 
crescând astfel eficacitatea activității 
misiunilor EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger și EUTM Mali; constată că 
coerența, standardele democratice și în 
materie de drepturile omului și cooperarea 
în materie de securitate cu țările africane 
sunt esențiale pentru realizarea stabilității 
și a dezvoltării pe termen lung a 
continentului; consideră că regionalizarea 
abordării PSAC în Sahel este relevantă, dar 
necesită o organizare mai clară a misiunilor 
PSAC civile și militare deja existente, a 
actorilor locali și a altor organizații 
internaționale (de exemplu, misiunea de 
menținere a păcii MINUSMA a 
Organizației Națiunilor Unite și 
operațiunea Barkhane a armatei franceze) 
pentru a asigura sinergia operațională și 
eforturi coordonate la nivelul Uniunii; 
regretă profund numeroasele crime de 
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război și încălcările foarte grave ale 
drepturilor omului comise de forțele 
armate ale G5 Sahel, în special de armata 
maliană, așa cum a semnalat MINUSMA 
timp de mai mulți ani; îndeamnă UE, 
statele sale membre și VP/ÎR să suspende 
asistența în materie de securitate acordată 
actorilor acuzați de astfel de infracțiuni 
grave până la punerea în aplicare a unor 
măsuri eficace de prevenire și până la 
inițierea unor acțiuni credibile de oprire a 
impunității prin deferirea celor 
responsabili justiției; subliniază 
necesitatea de a elabora și de a pune în 
aplicare standarde stricte în materie de 
drepturi ale omului și de drept umanitar 
care să împiedice astfel de abateri grave și 
sistematice;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/5

Amendamentul 5
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. este profund îngrijorat de 
deteriorarea securității și a situației 
umanitare în regiunea Sahel, unde 
terorismul exercită o presiune crescândă 
asupra țărilor din Grupul Sahel G5 și 
asupra vecinătății lor, accentuând 
tensiunile politice, etnice și religioase 
locale; subliniază, în acest sens, 
importanța sprijinului acordat de 
misiunile și operațiunile UE în Sahel; 
reamintește că este esențial să se mențină 
investiția pe termen lung a comunității 
internaționale pentru a colabora în vederea 
asigurării securității și a stabilității în Mali 
și în Sahel; îl invită pe VP/ÎR să pună în 
aplicare rapid decizia de a reîncepe 
activitățile misiunilor și operațiunilor UE 
în Mali, ca urmare a deciziei Comunității 
Economice a Statelor din Africa de Vest 
(CEDEAO) de a ridica sancțiunile 
împotriva Republicii Mali;

28. este profund îngrijorat de 
deteriorarea securității și a situației 
umanitare în regiunea Sahel, unde lipsa 
bunei guvernări și a controlului 
democratic asupra forțelor armate, 
precum și impunitatea, corupția și 
terorismul exercită o presiune crescândă 
asupra populațiilor țărilor din Grupul Sahel 
G5 și asupra vecinătății lor, accentuând 
tensiunile politice, etnice și religioase 
locale; reamintește că este esențial să se 
mențină investiția pe termen lung a 
comunității internaționale pentru a 
colabora în vederea asigurării securității și 
a stabilității într-un Mali și într-un Sahel 
democratice; îl invită pe VP/ÎR să pună în 
aplicare rapid o nouă abordare în sectorul 
securității care să pună în centrul său 
nevoile populației locale și să suspende 
activitățile misiunilor și operațiunilor UE 
în Mali până la instalarea unui guvern 
ales democratic; constată că EUTM Mali 
există de aproape opt ani și nu a fost 
capabilă să prevină sau să descurajeze o 
lovitură de stat militară din partea 
partenerului său militar; îndeamnă VP/ÎR 
și statele membre să evalueze critic 
conceptul care stă la baza operațiunii, 
precum și desfășurarea și viitorul 
acesteia;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/6

Amendamentul 6
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. salută lansarea Operațiunii 
EUNAVFOR MED Irini, care are ca 
obiectiv să contribuie la instaurarea păcii, a 
securității și a stabilității sustenabile prin 
sprijinirea punerii în aplicare a 
embargoului asupra armelor impus Libiei, 
în conformitate cu RCSONU 2526 (2020), 
precum și instruirea pazei de coastă libiene 
și întreruperea traficului de persoane; invită 
expres statele membre să aloce de urgență 
mijloacele de informații, de supraveghere, 
de recunoaștere și de poliție navală 
necesare pentru a întări capacitățile 
operațiunii Irini și încurajează o cooperare 
mai strânsă cu operațiunea maritimă Sea 
Guardian a NATO, aflată în desfășurare, 
precum și cooperarea cu parteneri 
regionali; reamintește obligațiile 
internaționale privind operațiunile de 
căutare și salvare pe mare; îl invită pe 
VP/ÎR să utilizeze pe deplin activele UE în 
acest domeniu, îndeosebi Centrul Satelitar 
al UE și Centrul de situații și de analiză a 
informațiilor al UE; salută progresele 
înregistrate în prezent în direcția stabilizării 
situației din Libia și invită UE să își asume 
un rol activ în procesul de mediere, astfel 
încât să contribuie la crearea bazelor 
necesare pentru o Libie pașnică, stabilă și 
democratică;

31. ia act de lansarea Operațiunii 
EUNAVFOR MED Irini, care are ca 
obiectiv să contribuie la instaurarea păcii, a 
securității și a stabilității sustenabile prin 
sprijinirea punerii în aplicare a 
embargoului asupra armelor impus Libiei, 
în conformitate cu RCSONU 2526 (2020), 
precum și instruirea pazei de coastă libiene 
și întreruperea traficului de persoane; invită 
expres statele membre să aloce de urgență 
mijloacele de informații, de supraveghere, 
de recunoaștere și de poliție navală 
necesare pentru a întări capacitățile 
operațiunii Irini și încurajează o cooperare 
mai strânsă cu operațiunea maritimă Sea 
Guardian a NATO, aflată în desfășurare, 
precum și cooperarea cu parteneri 
regionali; reamintește obligațiile 
internaționale privind operațiunile de 
căutare și salvare pe mare; îl invită pe 
VP/ÎR să utilizeze pe deplin activele UE în 
acest domeniu, îndeosebi Centrul Satelitar 
al UE și Centrul de situații și de analiză a 
informațiilor al UE; salută progresele 
înregistrate în prezent în direcția stabilizării 
situației din Libia și invită UE să își asume 
un rol activ în procesul de mediere, astfel 
încât să contribuie la crearea bazelor 
necesare pentru o Libie pașnică, stabilă și 
democratică; se opune oricăror planuri de 
dezechilibrare a zonei maritime de 
operare, inclusiv prin limitarea 
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operațiunilor la partea estică a Libiei 
și/sau la 100 de kilometri distanță de 
coasta Libiei în încercarea de a rămâne 
departe de rutele de migrație; reamintește 
că, potrivit raportului final al Grupului de 
experți al ONU privind Libia, 
transferurile ilegale de arme nu se 
limitează la o anumită parte a țării sau la 
transportul maritim; observă că multe 
rute de export ilegal de petrol pornesc de 
pe coasta vestică a Libiei; solicită o 
extindere a zonei maritime de operații la 
întreaga coastă libiană și o misiune 
aeriană susținută pentru a aplica efectiv 
embargoul;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/7

Amendamentul 7
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 31a. consideră că noua abordare a UE 
cu privire la reforma sectorului 
securității, la asistența pentru securitate și 
la consolidarea capacităților militare ar 
trebui să aibă ca obiectiv principal 
punerea în aplicare a abordării securității 
umane și oferirea unui răspuns direct la 
preocupările legitime de securitate ale 
întregii populații locale; regretă 
incidentele în care misiunile PSAC ale 
UE însărcinate cu formarea și/sau 
reforma sectorului securității nu au reușit 
să răspundă adecvat încălcărilor masive 
ale drepturilor omului comise de forțele 
de securitate ale țării respective, inclusiv 
recent în Irak, unde forțele de securitate 
și milițiile au fost responsabile pentru o 
reprimare brutală care s-a soldat cu 
moartea a sute de civili ca urmare a 
protestelor în masă care au început în 
octombrie 2019;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/8

Amendamentul 8
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. salută decizia Consiliului din 20 
iunie 2020 de a prelungi mandatele a trei 
dintre misiunile sale civile din cadrul 
PSAC: Misiunea de asistență a Uniunii 
Europene pentru gestionarea integrată a 
frontierelor în Libia (EUBAM Libia), 
Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii 
Europene pentru punctul de trecere Rafah 
(EUBAM Rafah) și Misiunea de poliție a 
Uniunii Europene pentru teritoriile 
palestiniene (EUPOL COPPS);

32. ia act de decizia Consiliului din 20 
iunie 2020 de a prelungi mandatele a trei 
dintre misiunile sale civile din cadrul 
PSAC: Misiunea de asistență a Uniunii 
Europene pentru gestionarea integrată a 
frontierelor în Libia (EUBAM Libia), 
Misiunea de asistență la frontieră a Uniunii 
Europene pentru punctul de trecere Rafah 
(EUBAM Rafah) și Misiunea de poliție a 
Uniunii Europene pentru teritoriile 
palestiniene (EUPOL COPPS);

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/9

Amendamentul 9
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. invită la continuarea dezvoltării și 
întăririi structurilor decizionale civile și 
militare ale UE, precum și a structurilor de 
comandă și control;

33. invită la continuarea dezvoltării și 
întăririi structurilor decizionale civile și 
militare ale UE, precum și a structurilor de 
comandă și control, garantând în același 
timp lanțuri de comandă militare și civile 
separate;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/10

Amendamentul 10
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Aplicarea Politicii de securitate și apărare comune - raport anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. salută inițiativele UE de dezvoltare 
a capabilităților, cum ar fi CARD, 
cooperarea structurată permanentă și 
viitorul Fond european de apărare (FEA) 
și programele sale precursoare PADR și 
EDIDP, întrucât acestea pot contribui la 
creșterea coerenței, coordonării, 
interoperabilității în punerea în aplicare a 
PSAC și la facilitarea îndeplinirii 
misiunilor de tip Petersberg și la întărirea 
solidarității, a coeziunii, a rezilienței și a 
autonomiei strategice a Uniunii;

41. salută inițiativele UE de dezvoltare 
a capabilităților, cum ar fi CARD și 
cooperarea structurată permanentă, întrucât 
acestea pot contribui la creșterea coerenței, 
coordonării, interoperabilității în punerea 
în aplicare a PSAC și la facilitarea 
îndeplinirii misiunilor de tip Petersberg și 
la întărirea solidarității, a coeziunii, a 
rezilienței Uniunii, precum și la scopul lor 
de creștere a capacităților lor de furnizori 
de securitate;

Or. en


