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Propunere de rezoluție

Punctele 12 și 58 se elimină

Punctul 51, ultima propoziție, se citește după cum urmează: 

ia act cu îngrijorare de faptul că unele divergențe au subminat solidaritatea alianței după 
acțiunile desfășurate de Turcia în partea de est a Mării Mediterane;

Punctul 54, penultima propoziție, se citește după cum urmează:

ia act de retragerea Regatului Unit din PSAC la 31 decembrie 2020;

Punctul 60, prima propoziție, se citește după cum urmează: 

este preocupat de faptul că unii actori globali și un număr tot mai mare de actori regionali 
eludează în mod deliberat sau încearcă să distrugă ordinea internațională bazată pe norme, 
multilateralism și valorile păcii, prosperității și libertății sustenabile, care corespund 
fundamentelor pe care este construită Uniunea Europeană;

Punctul 78 se citește după cum urmează: 

este alarmat de actualele amenințări la adresa valorilor internaționale și a statului de drept și 
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cu privire la posibila erodare în viitor a sistemului mondial de neproliferare și dezarmare; se 
teme că nerespectarea, neprelungirea sau retragerea din tratatele principale de control al 
armamentelor ar afecta grav regimurile internaționale de control al armamentelor care au 
asigurat stabilitatea timp de decenii, ar submina relațiile dintre statele care dețin arme 
nucleare, ar reprezenta o amenințare directă la adresa securității europene, în special în ceea 
ce privește absența unor norme de reglementare și reducere a armelor nucleare tactice și a 
celor cu rază scurtă și medie de acțiune, și ar putea duce la o nouă cursă a înarmării nucleare; 
subliniază nevoia urgentă de a se restabili încrederea transfrontalieră;

Punctul 79 se citește după cum urmează: 

ia act cu îngrijorare de normalizarea unei retorici periculoase privind utilitatea armelor 
nucleare; reafirmă faptul că pacea și securitatea internaționale sunt consolidate într-o lume 
lipsită de existența sau proliferarea armelor nucleare și că dezarmarea nu înseamnă doar o 
reducere a numărului de focoase active, ci și o reducere a rolului militar și politic atribuit 
acestui tip de arme;

(Privește toate versiunile lingvistice.)


