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Amendamentul 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
în numele Grupului S&D

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 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. insistă asupra adoptării și 
implementării rapide a unui mecanism 
special solid al UE de sancțiuni pentru 
încălcarea drepturilor omului 
(echivalentul UE al legii Magnitsky), care 
să presupună interdicții de acordare a 
vizelor și înghețarea activelor; subliniază 
că un astfel de mecanism de sancțiuni ar 
trebui să vizeze, de asemenea, actele de 
corupție, precum și traficul de ființe umane 
și violența sexuală și bazată pe gen; 
subliniază că regimul de sancțiuni trebuie 
să includă un mecanism eficace de punere 
în aplicare, care să asigure respectarea de 
către toate statele membre;

14. salută adoptarea regimului 
mondial de sancțiuni al UE în materie de 
drepturi ale omului, care presupune 
interdicții de acordare a vizelor și 
înghețarea activelor, și insistă asupra 
implementării rapide a acestuia; 
subliniază că un astfel de mecanism de 
sancțiuni ar trebui să vizeze, de asemenea, 
actele de corupție, precum și traficul de 
ființe umane și violența sexuală și bazată 
pe gen; subliniază că regimul de sancțiuni 
trebuie să includă un mecanism eficace de 
punere în aplicare, care să asigure 
respectarea de către toate statele membre;
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Amendamentul 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
în numele Grupului S&D

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 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. subliniază că este esențial și în 
interesul reciproc al UE și al Regatului 
Unit, amplificat de principiile și valorile lor 
comune, precum și de proximitatea lor 
geografică și cooperarea lor strategică de 
lungă durată, să convină asupra unor reacții 
comune la problemele de politică externă, 
securitate și apărare pe baza principiilor 
multilateralismului, soluționării 
conflictelor prin dialog și diplomație și pe 
baza dreptului internațional, ținând seama 
de faptul că cele mai multe amenințări 
internaționale le afectează pe ambele cu 
aceeași intensitate; subliniază importanța 
ajungerii la un acord satisfăcător cu 
privire la viitoarele relații dintre UE și 
Regatul Unit, care să protejeze interesele 
UE;

38. subliniază că este esențial și în 
interesul reciproc al UE și al Regatului 
Unit, amplificat de principiile și valorile lor 
comune, precum și de proximitatea lor 
geografică și cooperarea lor strategică de 
lungă durată, să convină asupra unor reacții 
comune la problemele de politică externă, 
securitate și apărare pe baza principiilor 
multilateralismului, soluționării 
conflictelor prin dialog și diplomație și pe 
baza dreptului internațional, ținând seama 
de faptul că cele mai multe amenințări 
internaționale le afectează pe ambele cu 
aceeași intensitate;
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Amendamentul 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
în numele Grupului S&D

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
Paragraful 41 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41a. condamnă cât se poate de 
categoric atacul comis asupra 
Congresului SUA de către insurgenți 
incitați de teoriile conspiraționiste ale 
președintelui Donald Trump și de 
afirmații nefondate potrivit cărora 
alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 
2020 ar fi fost trucate; are încredere că 
SUA va asigura un transfer pașnic de 
putere către președintele ales, Joseph 
Biden, și vicepreședinta aleasă, Kamala 
Harris; este alarmat de creșterea 
populismului și a extremismului de 
ambele părți ale Atlanticului și subliniază 
necesitatea urgentă de a apăra 
democrația, drepturile omului și statul de 
drept la nivel mondial;
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Amendamentul 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
în numele Grupului S&D

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 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. invită Comisia, Consiliul și VP/ÎR 
să continue să comunice RPC că UE nu va 
tolera încălcările continue ale drepturilor 
omului în Hong Kong, Tibet și Xinjiang și 
nici tratamentul aplicat persoanelor care 
aparțin minorităților, și să joace un rol 
decisiv pe scena internațională în 
protejarea autonomiei Hong Kong-ului; 
condamnă încălcarea modelului „o țară, 
două sisteme” prin adoptarea Legii privind 
securitatea națională în China, care 
subminează grav larga autonomie a Hong 
Kong-ului și are efecte negative asupra 
independenței sistemului judiciar și asupra 
libertății de exprimare în Hong Kong; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la efectele 
impunerii Legii privind securitatea 
națională în Hong Kong asupra relației 
dintre China și Taiwan; subliniază că 
actuala subminare a autonomiei Hong 
Kong-ului de către autoritățile de la Beijing 
nu numai că contravine obligațiilor Chinei 
care îi revin în temeiul tratatelor bilaterale 
și al dreptului internațional, ci pune sub 
semnul întrebării și statutul de partener 
credibil al Beijingului; constată că 
Parlamentul va ține seama de încălcările 
drepturilor omului din China continentală 
și Hong Kong atunci când i se va solicita să 
aprobe acordul cuprinzător privind 
investițiile și orice alt acord comercial 
viitor cu China; încurajează statele membre 

52. invită Comisia, Consiliul și VP/ÎR 
să continue să comunice RPC că UE nu va 
tolera încălcările continue ale drepturilor 
omului în Hong Kong, Tibet și Xinjiang și 
nici tratamentul aplicat persoanelor care 
aparțin minorităților, și să joace un rol 
decisiv pe scena internațională în 
protejarea autonomiei Hong Kong-ului; 
condamnă încălcarea modelului „o țară, 
două sisteme” prin adoptarea Legii privind 
securitatea națională în China, care 
subminează grav larga autonomie a Hong 
Kong-ului și are efecte negative asupra 
independenței sistemului judiciar și asupra 
libertății de exprimare în Hong Kong; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la efectele 
impunerii Legii privind securitatea 
națională în Hong Kong asupra relației 
dintre China și Taiwan; subliniază că 
actuala subminare a autonomiei Hong 
Kong-ului de către autoritățile de la Beijing 
nu numai că contravine obligațiilor Chinei 
care îi revin în temeiul tratatelor bilaterale 
și al dreptului internațional, ci pune sub 
semnul întrebării și statutul de partener 
credibil al Beijingului; constată că 
Parlamentul va ține seama de încălcările 
drepturilor omului din China continentală 
și Hong Kong atunci când i se va solicita să 
aprobe acordul cuprinzător privind 
investițiile și orice alt acord comercial 
viitor cu China; încurajează statele membre 
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să pună în aplicare pachetul de măsuri 
convenit de Consiliul Afaceri Externe la 28 
iulie 2020, precum și rezoluția 
Parlamentului din 19 iunie 20201; solicită 
Comisiei și statelor membre să combată 
activ persecutarea brutală a uigurilor în 
Xinjiang, precum și a altor grupuri etnice și 
religioase minoritare, în special a 
creștinilor și tibetanilor;

_______________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0174.

să pună în aplicare pachetul de măsuri 
convenit de Consiliul Afaceri Externe la 28 
iulie 2020, precum și rezoluția 
Parlamentului din 19 iunie 20201; solicită 
Comisiei și statelor membre să combată 
activ persecutarea brutală a uigurilor în 
Xinjiang, precum și a altor grupuri etnice și 
religioase minoritare, în special a 
creștinilor și tibetanilor; invită statele 
membre și VP/ÎR să adopte sancțiuni, în 
temeiul regimului mondial de sancțiuni al 
UE în materie de drepturi ale omului, 
împotriva funcționarilor chinezi și a 
entităților conduse de stat responsabile de 
orchestrarea politicii de detenție în masă 
a uigurilor și a muncii forțate în China;

_______________________
1 Texte adoptate, P9_TA(2020)0174.

Or. en


