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Amendamentul 33
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază că, în ultimă instanță, 
instabilitatea din vecinătatea sudică a 
Europei, în special din Sahel, din Africa de 
Vest și din Cornul Africii, are un efect de 
propagare negativ în special asupra 
vecinătății sudice a UE și, prin urmare, 
reprezintă o problemă directă pentru 
gestionarea de către noi a frontierelor 
externe europene;

11. subliniază instabilitatea din 
vecinătatea sudică a Europei, în special din 
Sahel, din Africa de Vest și din Cornul 
Africii, care poate avea efecte asupra UE;
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13.1.2021 A9-0265/34

Amendamentul 34
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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 
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; salută reluarea activităților 
misiunilor și operațiunilor în Mali;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/35

Amendamentul 35
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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. salută lansarea Operațiunii 
EUNAVFOR MED Irini, a cărei sarcină 
principală este să contribuie la instaurarea 
păcii și a stabilității sustenabile prin 
punerea în aplicare a embargoului asupra 
armelor impus Libiei, în conformitate cu 
RCSONU 2526 (2020); 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;
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13.1.2021 A9-0265/36

Amendamentul 36
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor și 
operațiunilor care conferă cea mai mare 
valoare adăugată; pune sub semnul 
întrebării caracterul oportun al menținerii 
anumitor misiuni;

38. consideră că UE trebuie să își 
concentreze eforturile asupra misiunilor și 
operațiunilor care conferă cea mai mare 
valoare adăugată; prin urmare, ar saluta 
reflecția asupra relevanței și eficienței 
anumitor misiuni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/37

Amendamentul 37
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. solicită adoptarea și crearea rapidă 
a FEA, care va gestiona și accelera 
prioritățile de dezvoltare a capabilităților 
de apărare agreate în comun în domeniile 
aerian, terestru, maritim și cibernetic și va 
promova astfel capacitatea UE de a acționa 
ca actor global și ca furnizor internațional 
de securitate; invită statele membre, 
Consiliul și Comisia să asigure o finanțare 
adecvată a FEA și să se concentreze asupra 
proiectelor structurale cu valoare adăugată 
ridicată, facilitând astfel cooperarea 
industrială între statele membre și 
consolidarea unei baze industriale și 
tehnologice de apărare europene (EDTIB) 
puternice, consolidând capacitățile tehnice, 
industriale și strategice pentru a întări 
capacitatea UE de a produce și de a 
dispune de capabilități militare în mod 
autonom și de a menține autonomia 
tehnologică a Europei pe termen lung; 
încurajează inițiativele privind 
capabilitățile de apărare care facilitează 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii;

45. salută acordul convenit privind 
Regulamentul FEA și solicită adoptarea și 
crearea rapidă a FEA, care va gestiona și 
accelera prioritățile de dezvoltare a 
capabilităților de apărare agreate în comun 
în domeniile aerian, terestru, maritim și 
cibernetic și va promova astfel capacitatea 
UE de a acționa ca actor global și ca 
furnizor internațional de securitate; invită 
statele membre, Consiliul și Comisia să 
asigure o finanțare adecvată a FEA și să se 
concentreze asupra proiectelor structurale 
cu valoare adăugată ridicată, facilitând 
astfel cooperarea industrială între statele 
membre și consolidarea unei baze 
industriale și tehnologice de apărare 
europene (EDTIB) puternice, consolidând 
capacitățile tehnice, industriale și strategice 
pentru a întări capacitatea UE de a produce 
și de a dispune de capabilități militare în 
mod autonom și de a menține autonomia 
tehnologică a Europei pe termen lung; 
încurajează inițiativele privind 
capabilitățile de apărare care facilitează 
implicarea întreprinderilor mici și mijlocii;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/38

Amendamentul 38
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. salută, în acest sens, operațiunea 
Atlantic Resolve și prezența avansată 
întărită a NATO pe continentul european și 
recunoaște importanța trupelor NATO în 
efortul de a descuraja alte acte de 
agresiune din partea Rusiei și de a oferi 
un sprijin esențial în cazul unui conflict;

50. salută, în acest sens, operațiunea 
Atlantic Resolve și prezența avansată 
întărită a NATO pe continentul european și 
recunoaște rolul său disuasiv;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/39

Amendamentul 39
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. reafirmă faptul că, în pofida 
Brexitului, Regatul Unit este în continuare 
un partener strategic apropiat al UE și al 
statelor sale membre și că este esențial să 
se mențină o cooperare puternică și strânsă 
în domeniul apărării și al securității între 
UE și Regatul Unit, întrucât atât UE, cât și 
Regatul Unit se află în același mediu 
strategic și sunt vizate de aceleași 
amenințări la adresa păcii și securității lor; 
încurajează Regatul Unit să participe la 
misiunile și operațiunile din cadrul PSAC, 
la operațiunile de gestionare a crizelor, la 
dezvoltarea capacităților de apărare, la 
agențiile competente în domeniu ale 
Uniunii, precum și la proiectele din cadrul 
PESCO, fiind respectate totodată 
autonomia decizională a UE, suveranitatea 
Regatului Unit, principiul echilibrului 
dintre drepturi și obligații, pe baza unei 
reciprocități efective și cu o contribuție 
financiară justă și adecvată; ia act de faptul 
că Regatul Unit se va retrage din misiunile 
și operațiile PSAC până la sfârșitul 
perioadei de tranziție, la 31 decembrie 
2020; solicită să se pună în aplicare rapid 
proceduri de înlocuire, pentru a se asigura 
continuitatea misiunilor și operațiunilor 
PSAC în situațiile în care personalul 
britanic are un rol semnificativ;

54. reafirmă faptul că, în pofida 
Brexitului, Regatul Unit este în continuare 
un partener strategic apropiat al UE și al 
statelor sale membre și că este esențial să 
se mențină o cooperare puternică și strânsă 
în domeniul apărării și al securității între 
UE și Regatul Unit, întrucât atât UE, cât și 
Regatul Unit se află în același mediu 
strategic și sunt vizate de aceleași 
amenințări la adresa păcii și securității lor; 
încurajează Regatul Unit să participe la 
misiunile și operațiunile din cadrul PSAC, 
la operațiunile de gestionare a crizelor, la 
dezvoltarea capacităților de apărare, la 
agențiile competente în domeniu ale 
Uniunii, precum și la proiectele din cadrul 
PESCO, fiind respectate totodată 
autonomia decizională a UE, suveranitatea 
Regatului Unit, principiul echilibrului 
dintre drepturi și obligații, pe baza unei 
reciprocități efective și cu o contribuție 
financiară justă și adecvată; ia act de 
retragerea Regatului Unit din misiunile și 
operațiile PSAC la 31 decembrie 2020; 
solicită să se pună în aplicare rapid 
proceduri de înlocuire, pentru a se asigura 
continuitatea misiunilor și operațiunilor 
PSAC în situațiile în care personalul 
britanic avea un rol semnificativ;

Or. en



AM\1222207RO.docx PE662.815v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0265/40

Amendamentul 40
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită UE să ia măsuri în legătură 
cu amenințările constante și în creștere la 
adresa protejării și conservării 
patrimoniului cultural și să combată 
contrabanda cu artefacte culturale, în 
special în zonele de conflict; constată că 
deposedarea societăților de patrimoniul 
lor cultural și de rădăcinile lor istorice le 
face mai vulnerabile în fața radicalizării 
și mai receptive la ideologiile jihadiste 
globale; solicită UE să elaboreze o 
strategie amplă pentru contracararea 
acestor amenințări;

59. solicită UE să ia măsuri în legătură 
cu amenințările constante și în creștere la 
adresa protejării și conservării 
patrimoniului cultural și să combată 
contrabanda cu artefacte culturale, în 
special în zonele de conflict; constată 
importanța promovării, respectării și 
protejării patrimoniului istoric și cultural 
în prevenirea conflictelor și reconcilierea; 
solicită UE să elaboreze o strategie amplă 
pentru contracararea acestor amenințări și 
să promoveze respectarea diversității 
culturale;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/41

Amendamentul 41
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. consideră că securizarea tuturor 
punctelor vulnerabile ale Uniunii 
Europene este esențială pentru o apărare 
comună eficientă a cetățenilor europeni; 
constată cu îngrijorare creșterea 
activităților de militarizare a peninsulei 
Crimeea și a încercărilor Federației Ruse 
de a destabiliza regiunea Mării Negre, fapt 
ce a condus la o recunoaștere, în cadrul 
Summit-ului NATO din Țara Galilor din 
2014, a vulnerabilității flancului estic al 
Alianței Nord-Atlantice; solicită UE să 
recunoască vulnerabilitatea statelor 
membre din Estul Europei, ca un mijloc de 
a consolida apărarea europeană, și să 
dezvolte, împreună cu NATO, o strategie 
cuprinzătoare de securizare și apărare a 
flancului estic;

64. consideră că este esențial să se 
protejeze întreaga Uniune Europeană și 
toți cetățenii europeni pentru a preveni 
orice vulnerabilitate; constată cu 
îngrijorare creșterea activităților de 
militarizare a Peninsulei Crimeea și a 
încercărilor Federației Ruse de a 
destabiliza regiunea Mării Negre;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/42

Amendamentul 42
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

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

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. salută adoptarea de către Consiliu a 
unei decizii care, pentru prima dată, 
permite UE să impună măsuri restrictive 
specifice pentru a descuraja și a răspunde 
la atacurile cibernetice care constituie o 
amenințare externă pentru UE sau pentru 
statele sale membre, inclusiv atacurile 
cibernetice împotriva statelor terțe sau a 
organizațiilor internaționale, și să impună 
sancțiuni persoanelor sau entităților 
responsabile de atacuri cibernetice; 
subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
sistemul de restricționare bazat pe vize ca 
parte a mecanismului de sancțiuni al UE, 
prin utilizarea procedurilor de acordare a 
vizelor biometrice pentru a împiedica 
entitățile angajate într-un război hibrid să 
se deplaseze în UE sub o identitate falsă; 
scoate în evidență necesitatea stringentă de 
a integra în continuare aspectele 
cibernetice în sistemele UE de gestionare a 
crizelor; subliniază că o cooperare mai 
strânsă în ceea ce privește prevenirea și 
combaterea atacurilor cibernetice este 
esențială în această perioadă de 
vulnerabilitate deosebită pentru a promova 
securitatea și stabilitatea internaționale în 
spațiul cibernetic; salută progresele 
semnificative realizate în acest sens de 
proiectul privind Echipa de răspuns rapid 
în domeniul cibernetic din cadrul PESCO; 
solicită, în acest sens, consolidarea 

67. salută adoptarea de către Consiliu a 
unei decizii care, pentru prima dată, 
permite UE să impună măsuri restrictive 
specifice pentru a descuraja și a răspunde 
la atacurile cibernetice care constituie o 
amenințare externă pentru UE sau pentru 
statele sale membre, inclusiv atacurile 
cibernetice împotriva statelor terțe sau a 
organizațiilor internaționale, și să impună 
sancțiuni persoanelor sau entităților 
responsabile de atacuri cibernetice; scoate 
în evidență necesitatea stringentă de a 
integra în continuare aspectele cibernetice 
în sistemele UE de gestionare a crizelor; 
subliniază că o cooperare mai strânsă în 
ceea ce privește prevenirea și combaterea 
atacurilor cibernetice este esențială în 
această perioadă de vulnerabilitate 
deosebită pentru a promova securitatea și 
stabilitatea internaționale în spațiul 
cibernetic; salută progresele semnificative 
realizate în acest sens de proiectul privind 
Echipa de răspuns rapid în domeniul 
cibernetic din cadrul PESCO; solicită, în 
acest sens, consolidarea sprijinului acordat 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică (ENISA) și o 
coordonare strânsă cu Centrul de excelență 
pentru cooperare în domeniul apărării 
cibernetice al NATO; solicită o coordonare 
crescută la nivelul UE în ceea ce privește 
stabilirea identificării colective pentru 
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sprijinului acordat Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitate Cibernetică 
(ENISA) și o coordonare strânsă cu 
Centrul de excelență pentru cooperare în 
domeniul apărării cibernetice al NATO; 
solicită o coordonare crescută la nivelul 
UE în ceea ce privește stabilirea 
identificării colective pentru incidentele 
cibernetice răuvoitoare, precum și o 
cooperare mai strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările care împărtășesc 
aceeași viziune; este deosebit de îngrijorat 
de detectarea continuă a atacurilor 
cibernetice și a intruziunilor de mică 
anvergură în sistemele de infrastructuri 
critice, care rămân inactive, dar care pot 
avea un impact considerabil; îndeamnă 
statele membre să prevadă redundanțe în 
sistemele lor de infrastructură critică, cum 
ar fi cele pentru producerea de energie 
electrică și pentru comunicațiile strategice, 
la toate nivelurile;

incidentele cibernetice răuvoitoare, precum 
și o cooperare mai strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările care împărtășesc 
aceeași viziune; este deosebit de îngrijorat 
de detectarea continuă a atacurilor 
cibernetice și a intruziunilor de mică 
anvergură în sistemele de infrastructuri 
critice, care rămân inactive, dar care pot 
avea un impact considerabil; îndeamnă 
statele membre să prevadă redundanțe în 
sistemele lor de infrastructură critică, cum 
ar fi cele pentru producerea de energie 
electrică și pentru comunicațiile strategice, 
la toate nivelurile;

Or. en


