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13.1.2021 A9-0266/11

Amendamentul 11
David McAllister
în numele Grupului PPE

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 unui nou regim 
mondial de sancțiuni al UE în materie de 
drepturi ale omului (echivalentul UE al 
legii Magnitsky), care îi permite UE să 
impună sancțiuni specifice celor care se 
fac vinovați de încălcări grave ale 
drepturilor omului și de abuzuri grave 
împotriva acestora la nivel mondial; 
recomandă ca domeniul de aplicare al 
regimului de sancțiuni să fie extins în 
viitor pentru a include actele de corupție;
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13.1.2021 A9-0266/12

Amendamentul 12
David McAllister
în numele Grupului PPE

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 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. invită UE să recunoască 
particularitățile fiecărei țări din partea 
sudică a Mării Mediterane în politicile sale 
față de această regiune; invită UE să își 
consolideze cooperarea cu actori regionali 
precum Liga Arabă, Uniunea Africană și 
Uniunea pentru Mediterana și să sprijine 
activ cooperarea intraregională între țările 
din vecinătatea sudică ca instrument 
indispensabil pentru securitate și 
dezvoltarea economică durabilă; subliniază 
că este necesar să se consolideze relațiile 
dintre Uniune și țările din Africa de Nord; 
regretă că, după 25 de ani de la lansarea 
așa-numitului Proces de la Barcelona, nu a 
fost încă finalizată construirea unei zone 
comune de prosperitate, stabilitate și 
libertate cu țările mediteraneene din 
vecinătatea sudică; sprijină pe deplin 
procesul de la Berlin și salută toate 
inițiativele ONU care vizează găsirea unei 
soluții politice globale pentru criza din 
Libia; 

25. salută viitoarea comunicare 
comună a Comisiei și a Înaltului 
Reprezentant privind un parteneriat 
reînnoit cu vecinătatea sudică; invită UE 
să recunoască particularitățile fiecărei țări 
din partea sudică a Mării Mediterane în 
politicile sale față de această regiune; 
invită UE să își consolideze cooperarea cu 
actori regionali precum Liga Arabă, 
Uniunea Africană și Uniunea pentru 
Mediterana și să sprijine activ cooperarea 
intraregională între țările din vecinătatea 
sudică ca instrument indispensabil pentru 
securitate și dezvoltarea economică 
durabilă; subliniază că este necesar să se 
consolideze relațiile dintre Uniune și țările 
din Africa de Nord; regretă că, după 25 de 
ani de la lansarea așa-numitului Proces de 
la Barcelona, nu a fost încă finalizată 
construirea unei zone comune de 
prosperitate, stabilitate și libertate cu țările 
mediteraneene din vecinătatea sudică; 
sprijină pe deplin procesul de la Berlin și 
salută toate inițiativele ONU care vizează 
găsirea unei soluții politice globale pentru 
criza din Libia; 
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13.1.2021 A9-0266/13

Amendamentul 13
David McAllister
în numele Grupului PPE

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; salută încheierea 
Acordului comercial și de cooperare UE-
Regatul Unit, care garantează claritate și 
securitate pentru cetățenii și 
întreprinderile de ambele părți; subliniază 
că, în prezent, examinează acordul și 
intenționează să monitorizeze 
îndeaproape punerea în aplicare a 
acordului dintre UE și Regatul Unit în 
toate detaliile sale; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Amendamentul 14
David McAllister
în numele Grupului PPE

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 UE; 

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 și ratificarea 
acordurilor globale cu Chile și Mexic, 
precum și acordul de asociere UE-
Mercosur, și subliniază că aceștia sunt 
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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; 

aliați și parteneri-cheie ai 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; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/15

Amendamentul 15
David McAllister
în numele Grupului PPE

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 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. regretă că Comisia nu a inclus 
regiunea arctică în programul său de lucru 
pentru 2020; recunoaște, cu toate acestea, 
că aceasta a lansat o consultare publică 
care urmărește să strângă informații în 
legătură cu punctele forte și deficiențele 
politicii existente, în vederea unei 
eventuale actualizări a abordării; 
consideră că este necesar ca UE să aibă o 
strategie pentru regiunea arctică;

56. salută includerea unei comunicări 
comune privind regiunea arctică în 
programul de lucru al Comisiei pentru 
2021; consideră că este necesar ca UE să 
aibă o strategie pentru regiunea arctică;
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