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13.1.2021 A9-0265/43

Amendamentul 43
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. subliniază importanța realizării 
unor capacități de calcul cuantic și 
subliniază necesitatea consolidării 
cooperării dintre UE și SUA în acest 
domeniu pentru a se garanta faptul că 
calculul cuantic este realizat în primul 
rând în rândul partenerilor care au relații 
pozitive și urmăresc aceleași obiective;

69. subliniază importanța realizării 
unor capacități de calcul cuantic;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/44

Amendamentul 44
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. regretă actuala lipsă de ambiție a 
Consiliului European în ceea ce privește 
alocările prevăzute în cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru inițiativele în 
materie de securitate și apărare; îndeamnă 
Consiliul să restabilească, la nivelul 
propus inițial de Comisie și adoptat de 
Parlament în primă lectură, bugetul 
ambițios pentru Fondul european de 
apărare (atât pentru cercetare, cât și pentru 
alte aspecte), care să vizeze consolidarea 
acțiunilor de colaborare și a cooperării 
transfrontaliere în întreaga Uniune și 
pentru mobilitatea militară, pentru a ajuta 
statele membre să acționeze mai rapid și 
mai eficace în contextul unui eventual 
conflict viitor, inclusiv prin finanțarea 
infrastructurii de transport cu dublă 
utilizare și prin simplificarea formalităților 
diplomatice și a normelor vamale; invită 
UE să își construiască propriul sistem de 
apărare antibalistică, precum și un sistem 
de apărare strategică a aerului integrat și 
stratificat, conceput să combată și rachetele 
hipersonice; reamintește că cetățenii 
europeni au solicitat în mod clar și 
consecvent Uniunii să își consolideze rolul 
în asigurarea unei stabilități și securități 
sustenabile, iar acest lucru poate fi realizat 
numai dacă sunt puse la dispoziție 
mijloacele financiare necesare și prin 
intermediul unui CFM ambițios în 

72. regretă lipsa de ambiție a 
Consiliului European în ceea ce privește 
alocările prevăzute în cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru inițiativele în 
materie de securitate și apărare; îndeamnă 
Comisia să prezinte și să pună în aplicare 
un program de lucru strategic ambițios 
pentru Fondul european de apărare (atât 
pentru cercetare, cât și pentru alte aspecte), 
care să vizeze consolidarea acțiunilor de 
colaborare și a cooperării transfrontaliere 
în întreaga Uniune și pentru mobilitatea 
militară, pentru a ajuta statele membre să 
acționeze mai rapid și mai eficace, inclusiv 
prin finanțarea infrastructurii de transport 
cu dublă utilizare și prin simplificarea 
formalităților diplomatice și a normelor 
vamale; invită UE să își construiască 
propriul sistem de apărare antibalistică, 
precum și un sistem de apărare strategică a 
aerului integrat și stratificat, conceput să 
combată și rachetele hipersonice; 
reamintește că cetățenii europeni au 
solicitat în mod clar și consecvent Uniunii 
să își consolideze rolul în asigurarea unei 
stabilități și securități sustenabile, iar acest 
lucru poate fi realizat numai dacă sunt puse 
la dispoziție mijloacele financiare necesare 
și prin intermediul unui CFM ambițios în 
domeniul acțiunii externe și al apărării;
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domeniul acțiunii externe și al apărării; 
solicită Consiliului să adopte poziția 
Parlamentului cu privire la articolul 5 din 
viitorul regulament privind FEA; 
subliniază necesitatea finalizării FEA 
fără întârziere; subliniază importanța 
menținerii poziției Parlamentului în ceea 
ce privește suma aferentă FEA;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/45

Amendamentul 45
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 88

Propunerea de rezoluție Amendamentul

88. își reiterează angajamentul deplin 
față de menținerea unor regimuri 
internaționale eficace de control al 
armamentelor, de dezarmare și de 
neproliferare, ca piatră de temelie a 
securității globale și europene; subliniază 
sprijinul său deplin față de activitatea 
Biroului ONU pentru probleme de 
dezarmare și față de Agenda ONU pentru 
dezarmare; își reafirmă angajamentul de a 
urma politici care să ducă la reducerea 
tuturor arsenalelor nucleare;

88. își reiterează angajamentul deplin 
față de menținerea unor regimuri 
internaționale eficace de control al 
armamentelor, de dezarmare și de 
neproliferare, ca piatră de temelie a 
securității globale și europene; subliniază 
sprijinul său deplin față de activitatea 
Biroului ONU pentru probleme de 
dezarmare și față de Agenda ONU pentru 
dezarmare; își reafirmă angajamentul de a 
urma politici care să ducă la reducerea și 
eliminarea tuturor arsenalelor nucleare și 
la o lume fără arme nucleare;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/46

Amendamentul 46
Kati Piri, Tonino Picula, Sven Mikser
în numele Grupului S&D

Raport A9-0265/2020
Sven Mikser
Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune - raportul anual pe 2020
(2020/2207(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 89 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

89a. solicită adoptarea unor măsuri 
pentru instituirea unui mecanism de 
sancțiuni al UE pentru statele membre 
care încalcă Poziția comună;

Or. en


