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13.1.2021 A9-0266/1

Amendamentul 1
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020
(2020/2206(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. evidențiază faptul că UE s-a angajat 
să consolideze rolul ONU pe scena 
internațională și subliniază, în acest sens, 
că este necesară reformarea sistemului 
Națiunilor Unite, astfel încât să se 
consolideze coerența acțiunilor tuturor 
agențiilor, organizațiilor și programelor 
sale pentru a garanta că obiectivele de 
dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 
2030 sunt îndeplinite; solicită încă o dată 
statelor membre să sprijine reformele în 
ceea ce privește componența și 
funcționarea Consiliului de Securitate 
pentru ca acesta să devină mai eficient și 
mai operațional, să aibă un rol esențial în 
asigurarea păcii mondiale și o agendă care 
să vizeze mai mult decât securitatea 
militară și să includă fluxurile de refugiați 
și de persoane strămutate, securitatea 
alimentară, schimbările climatice sau 
combaterea pandemiilor;

17. evidențiază faptul că UE s-a angajat 
să consolideze rolul ONU pe scena 
internațională și subliniază, în acest sens, 
că este necesară reformarea sistemului 
Națiunilor Unite, astfel încât să se 
consolideze coerența acțiunilor tuturor 
agențiilor, organizațiilor și programelor 
sale pentru a garanta că obiectivele de 
dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 
2030 sunt îndeplinite; solicită încă o dată 
statelor membre să sprijine reformele în 
ceea ce privește componența și 
funcționarea Consiliului de Securitate 
pentru ca acesta să devină mai eficient și 
mai operațional, să aibă un rol esențial în 
asigurarea păcii mondiale și o agendă care 
să vizeze mai mult decât securitatea 
militară și să includă fluxurile de refugiați 
și de persoane strămutate, securitatea 
alimentară, schimbările climatice sau 
combaterea pandemiilor; salută viitoarea 
intrare în vigoare a Tratatului ONU 
privind interzicerea armelor nucleare 
(TPNW) la 22 ianuarie 2021 și invită 
statele membre să urmeze exemplul 
Austriei, Maltei și Irlandei și al altor 83 
state și să îl semneze;
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13.1.2021 A9-0266/2

Amendamentul 2
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020
(2020/2206(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. își reiterează angajamentul față de 
extindere ca o politică transformatoare 
esențială a UE și salută metodologia 
revizuită a Comisiei și accentul mai 
puternic pus de aceasta pe natura politică a 
procesului de extindere; sprijină 
perspectiva europeană pentru țările din 
Balcanii de Vest și salută reafirmarea 
sprijinului neechivoc al statelor membre 
ale UE pentru această perspectivă, astfel 
cum se afirmă în Declarația de la Zagreb 
din 6 mai 2020, precum și decizia de a 
deschide negocierile de aderare cu Albania 
și Macedonia de Nord; invită Consiliul și 
Comisia să lanseze fără întârziere 
conferințele interguvernamentale cu aceste 
două țări și, la un nivel mai general, să 
accelereze procesul de aderare, întrucât 
țările din Balcanii de Vest fac parte din 
Europa din punct de vedere geografic, 
istoric și cultural; subliniază că integrarea 
acestor țări în UE este de o importanță 
crucială pentru stabilitatea și securitatea 
întregului continent, precum și pentru 
influența UE în regiune și în afara acesteia; 
subliniază că procesul de aderare ar trebui 
să aducă o transformare democratică, 
economică și ecologică sustenabilă și 
convergență socială și să asigure relații de 
bună vecinătate și cooperare regională; 
reamintește că procesul de extindere se 
bazează pe merite și pe o condiționalitate 

20. își reiterează angajamentul față de 
extindere ca o politică transformatoare 
esențială a UE și salută metodologia 
revizuită a Comisiei și accentul mai 
puternic pus de aceasta pe natura politică a 
procesului de extindere; sprijină 
perspectiva europeană pentru țările din 
Balcanii de Vest și salută reafirmarea 
sprijinului neechivoc al statelor membre 
ale UE pentru această perspectivă, astfel 
cum se afirmă în Declarația de la Zagreb 
din 6 mai 2020, precum și decizia de a 
deschide negocierile de aderare cu Albania 
și Macedonia de Nord; invită Consiliul și 
Comisia să lanseze fără întârziere 
conferințele interguvernamentale cu aceste 
două țări și, la un nivel mai general, să 
accelereze procesul de aderare, întrucât 
țările din Balcanii de Vest fac parte din 
Europa din punct de vedere geografic, 
istoric și cultural; îndeamnă Bulgaria, în 
special, să înceteze să se opună 
deschiderii conferinței 
interguvernamentale cu Macedonia de 
Nord; subliniază că integrarea acestor țări 
în UE este de o importanță crucială pentru 
stabilitatea și securitatea întregului 
continent, precum și pentru influența UE în 
regiune și în afara acesteia; subliniază că 
procesul de aderare ar trebui să aducă o 
transformare democratică, economică și 
ecologică sustenabilă și convergență 
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strictă și echitabilă, în conformitate cu 
criteriile de la Copenhaga; reiterează că 
adoptarea reformelor trebuie să fie concretă 
pe teren și subliniază necesitatea de a oferi 
criterii de aderare clare, transparente și 
coerente, precum și sprijin politic, financiar 
(IPA III) și tehnic continuu pe parcursul 
întregului proces, cu o măsurare clară a 
progreselor înregistrate; subliniază că țările 
candidate și potențial candidate ar trebui să 
se alinieze la declarațiile PESC relevante 
ale VP/ÎR în numele UE și la deciziile 
Consiliului;

socială și să asigure relații de bună 
vecinătate și cooperare regională; 
reamintește că procesul de extindere se 
bazează pe merite și pe o condiționalitate 
strictă și echitabilă, în conformitate cu 
criteriile de la Copenhaga; reiterează că 
adoptarea reformelor trebuie să fie concretă 
pe teren și subliniază necesitatea de a oferi 
criterii de aderare clare, transparente și 
coerente, precum și sprijin politic, financiar 
(IPA III) și tehnic continuu pe parcursul 
întregului proces, cu o măsurare clară a 
progreselor înregistrate; subliniază că țările 
candidate și potențial candidate ar trebui să 
se alinieze la declarațiile PESC relevante 
ale VP/ÎR în numele UE și la deciziile 
Consiliului;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/3

Amendamentul 3
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020
(2020/2206(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. cheamă, în acest sens, la adoptarea 
unui angajament specific, 
multidimensional cu regiunea, susținut de 
un cadru UE comun care să promoveze 
strategii ce contribuie la soluționarea în 
comun a problemelor comune, cum ar fi 
promovarea păcii, a securității și a 
prosperității, asigurând totodată un front 
comun în fața amenințărilor reprezentate de 
schimbările climatice; subliniază 
importanța pe care o are America Latină 
pentru Uniunea Europeană și solicită ca 
această regiune să fie considerată în 
continuare ca prezentând un interes 
geostrategic semnificativ pentru PESC, 
prin participarea la promovarea 
democrației și a drepturilor omului în 
regiune și prin colaborarea la dezvoltarea 
economică a acesteia; subliniază că 
respectarea statului de drept și un cadru 
politic și juridic stabil, inclusiv combaterea 
corupției și a impunității, precum și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
democrația și respectarea și promovarea 
libertăților fundamentale reprezintă pietre 
unghiulare ale unei mai profunde integrări 
și cooperări cu țările ALC; subliniază că 
este important să se promoveze și să se 
finalizeze reînnoirea acordurilor globale 
cu Chile și Mexic, precum și acordul de 
asociere UE-Mercosur, și subliniază că 
aceștia sunt aliați și parteneri-cheie ai 

47. cheamă, în acest sens, la adoptarea 
unui angajament specific, 
multidimensional cu regiunea, susținut de 
un cadru UE comun care să promoveze 
strategii ce contribuie la soluționarea în 
comun a problemelor comune, cum ar fi 
promovarea păcii, a securității și a 
prosperității, asigurând totodată un front 
comun în fața amenințărilor reprezentate de 
schimbările climatice; subliniază 
importanța pe care o are America Latină 
pentru Uniunea Europeană și solicită ca 
această regiune să fie considerată în 
continuare ca prezentând un interes 
geostrategic semnificativ pentru PESC, 
prin participarea la promovarea 
democrației și a drepturilor omului în 
regiune și prin colaborarea la dezvoltarea 
economică a acesteia; subliniază că 
respectarea statului de drept și un cadru 
politic și juridic stabil, inclusiv combaterea 
corupției și a impunității, precum și 
progresele înregistrate în ceea ce privește 
democrația și respectarea și promovarea 
libertăților fundamentale reprezintă pietre 
unghiulare ale unei mai profunde integrări 
și cooperări cu țările ALC; își exprimă 
profunda îngrijorare în legătură cu 
nerespectarea democrației și a statului de 
drept, precum și în legătură cu atacurile 
împotriva liderilor opoziției aleși 
democratic, împotriva jurnaliștilor, a 
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UE; își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu nerespectarea democrației și a 
statului de drept, precum și în legătură cu 
atacurile împotriva liderilor opoziției aleși 
democratic, împotriva jurnaliștilor, a 
studenților și a apărătorilor drepturilor 
omului, în special a celor care activează în 
domeniul mediului și a avocaților acestora; 

studenților și a apărătorilor drepturilor 
omului, în special a celor care activează în 
domeniul mediului și a avocaților acestora; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/4

Amendamentul 4
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020
(2020/2206(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. își subliniază sprijinul pentru 
definirea treptată și promovarea unei 
politici de apărare comune care să vizeze 
întărirea PSAC și a obiectivelor și 
sarcinilor acesteia, așa cum sunt prevăzute 
în tratate, în direcția unei uniuni a 
apărării de sine stătătoare, care să 
recunoască situația constituțională specială 
a țărilor neutre, bazată pe obiective 
strategice clare și orientată către securitatea 
umană și către o pace durabilă; salută, în 
acest sens, obiectivul adoptării unei Busole 
strategice în 2022; subliniază necesitatea 
de a întări în continuare relațiile UE-
NATO, subliniind compatibilitatea și 
relevanța strategică reciprocă a acestora; 
invită țările europene să investească mai 
mult în capabilitățile lor de apărare, să 
reechilibreze responsabilitățile în cadrul 
NATO și să se plaseze într-o poziție mai 
echitabilă în parteneriatul cu Statele Unite; 
recunoaște contribuția misiunilor și a 
operațiilor PSAC la pacea, securitatea și 
stabilitatea internațională; salută progresele 
înregistrate în direcția instituirii 
Instrumentului european pentru pace; 
insistă asupra necesității de a trece de la 
declarații la acțiune, în special prin 
asigurarea pentru UE a unei baze 
industriale de apărare cu adevărat europene 
printr-un fond european de apărare care 
dispune de bugetul necesar și de a 

57. își subliniază sprijinul pentru 
definirea treptată și promovarea unei 
politici de apărare comune care să vizeze 
întărirea PSAC și a obiectivelor și 
sarcinilor acesteia, așa cum sunt prevăzute 
în tratate, în vederea stabilirii unei 
cooperări aprofundate și fiabile în materie 
de apărare, care să recunoască situația 
constituțională specială a țărilor neutre, 
bazată pe obiective strategice clare și 
orientată către securitatea umană și către o 
pace durabilă; salută, în acest sens, 
obiectivul adoptării unei Busole strategice 
în 2022; subliniază necesitatea de a întări 
în continuare relațiile UE-NATO, 
subliniind compatibilitatea și relevanța 
strategică reciprocă a acestora; invită țările 
europene să investească mai mult în 
capabilitățile lor de apărare, să 
reechilibreze responsabilitățile în cadrul 
NATO și să se plaseze într-o poziție mai 
echitabilă în parteneriatul cu Statele Unite; 
recunoaște contribuția misiunilor și a 
operațiilor PSAC la pacea, securitatea și 
stabilitatea internațională; salută progresele 
înregistrate în direcția instituirii 
Instrumentului european pentru pace; 
insistă asupra necesității de a trece de la 
declarații la acțiune, în special prin 
asigurarea pentru UE a unei baze 
industriale de apărare cu adevărat europene 
prin proiecte europene multiple de 
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garanta o punere în aplicare mai rapidă și 
mai coerentă a cooperării structurate 
permanente, transformând în realitate 
autonomia strategică a UE; subliniază 
importanța desfășurării unor consultări 
incluzive cu participarea mai multor părți 
interesate în vederea promovării unei 
culturi strategice comune în materie de 
securitate și apărare;

colaborare în materie de cercetare, 
dezvoltare, achiziții și mentenanță în 
domeniul apărării, care să includă 
acorduri pentru securitatea 
aprovizionării, și să garanteze o punere în 
aplicare mai rapidă și mai coerentă a 
cooperării structurate permanente în 
favoarea unei PSAC pe deplin 
operaționale și deosebit de fiabile, 
permițând astfel Uniunii să promoveze o 
piață internă mai bine integrată pentru 
echipamentele de apărare; subliniază 
importanța desfășurării unor consultări 
incluzive cu participarea mai multor părți 
interesate în vederea promovării unei 
culturi strategice comune în materie de 
securitate și apărare;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Amendamentul 5
Reinhard Bütikofer
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A9-0266/2020
David McAllister
Punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune - raportul anual pe 2020
(2020/2206(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. atrage atenția asupra amenințărilor 
pe termen mediu și lung de care PESC va 
trebui să se ocupe în viitor, printre care 
riscurile de securitate generate de 
regimurile autoritare, actori nestatali, 
schimbările climatice, amenințările 
cibernetice, atacurile CBRN, amenințările 
hibride, inclusiv utilizarea extinsă a 
inteligenței artificiale, campaniile de 
dezinformare, concurența în spațiu și 
militarizarea sa și tehnologiile emergente, 
terorismul și fluxurile migratorii 
necontrolate, care se adaugă amenințărilor 
geopolitice existente; subliniază că este 
necesar ca UE să înregistreze progrese în 
privința definirii și recunoașterii 
amenințărilor hibride; invită UE să crească 
gradul de conștientizare a acestor 
amenințări și să dezvolte o capacitate de 
rezistență comună; subliniază că astfel de 
amenințări nu pot fi contracarate decât 
printr-o acțiune coordonată și prin investiții 
prompte și adecvate în cercetarea și 
inovarea europeană; salută înființarea de 
către Parlament a Comisiei speciale pentru 
inteligența artificială în era digitală ca for 
destinat discutării aspectelor strategice 
legate de inteligența artificială; consideră 
că este important să se asigure o mai bună 
legătură între aspectele interne și cele 
externe ale politicilor UE pentru a garanta 
că politicile UE acționează în direcția 

63. atrage atenția asupra amenințărilor 
pe termen mediu și lung de care PESC va 
trebui să se ocupe în viitor, printre care 
riscurile de securitate generate de 
regimurile autoritare, actori nestatali, 
schimbările climatice, amenințările 
cibernetice, atacurile CBRN, amenințările 
hibride, inclusiv utilizarea extinsă a 
inteligenței artificiale, campaniile de 
dezinformare, cursa pentru cucerirea 
spațiului și militarizarea sa, precum și 
tehnologiile emergente, populismul și 
terorismul, care se adaugă amenințărilor 
geopolitice existente; subliniază că este 
necesar ca UE să înregistreze progrese în 
privința definirii și recunoașterii 
amenințărilor hibride; invită UE să crească 
gradul de conștientizare a acestor 
amenințări și să dezvolte o capacitate de 
rezistență comună; subliniază că astfel de 
amenințări nu pot fi contracarate decât 
printr-o acțiune coordonată și prin investiții 
prompte și adecvate în cercetarea și 
inovarea europeană; salută înființarea de 
către Parlament a Comisiei speciale pentru 
inteligența artificială în era digitală ca for 
destinat discutării aspectelor strategice 
legate de inteligența artificială; consideră 
că este important să se asigure o mai bună 
legătură între aspectele interne și cele 
externe ale politicilor UE pentru a garanta 
că politicile UE acționează în direcția 
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realizării obiectivelor PESC, inclusiv ale 
politicii energetice a UE;

realizării obiectivelor PESC, inclusiv ale 
politicii energetice a UE;

Or. en


