
AM\1222226RO.docx PE662.814v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0266/16

Amendamentul 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
în numele Grupului ECR

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 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. își reiterează apelul pentru o 
revizuire a Strategiei globale a UE, pentru 
a integra experiența noii dinamici 
geopolitice, amenințările actuale, inclusiv 
pandemia de COVID-19 și provocările de 
așteptat în viitor, precum și pentru a 
reevalua obiectivele și mijloacele PESC; 
subliniază că, în paralel cu dezvoltarea în 
continuare a cooperării sale cu partenerii și 
aliații internaționali, UE trebuie să 
accelereze procesul decizional în domeniul 
afacerilor externe și capacitatea sa de a 
colabora cu parteneri care împărtășesc 
aceeași viziune, consolidând în același 
timp multilateralismul, și să își consolideze 
capacitățile strategice de a acționa, inclusiv 
în mod autonom, dacă este necesar; 
subliniază că UE are responsabilitatea de 
a-și consolida autonomia strategică în 
ceea ce privește diplomația comună, 
securitatea și apărarea, precum și 
chestiunile economice, de sănătate și 
comerciale, pentru a aborda numeroasele 
provocări comune legate de apărarea 
intereselor, normelor și valorilor sale în 
lumea post-pandemie; insistă, prin urmare, 
asupra faptului că este necesar ca statele 
europene să își păstreze capacitatea de a 
decide și de a acționa singure; îndeamnă 
statele membre să implementeze rapid și să 
aplice noul regulament pentru a stabili 
mecanisme de examinare a investițiilor 
străine în sectoarele critice; încurajează 

9. își reiterează apelul pentru o 
revizuire a Strategiei globale a UE, pentru 
a integra experiența noii dinamici 
geopolitice, amenințările actuale, inclusiv 
pandemia de COVID-19 și provocările de 
așteptat în viitor, precum și pentru a 
reevalua obiectivele și mijloacele PESC; 
subliniază că, în paralel cu dezvoltarea în 
continuare a cooperării sale cu partenerii și 
aliații internaționali, UE trebuie să 
accelereze procesul decizional în domeniul 
afacerilor externe și capacitatea sa de a 
colabora cu parteneri care împărtășesc 
aceeași viziune, consolidând în același 
timp multilateralismul, și să își consolideze 
capacitățile strategice de a acționa, inclusiv 
în mod autonom, dacă este necesar; 
subliniază că UE și statele sale membre ar 
trebui să se concentreze pe aspectele 
privind diplomația comună, securitatea și 
apărarea, precum și pe chestiunile 
economice, de sănătate și comerciale, 
pentru a aborda numeroasele provocări 
comune legate de apărarea intereselor, 
normelor și valorilor sale în lumea post-
pandemie; insistă, prin urmare, asupra 
faptului că este necesar ca statele europene 
să își păstreze capacitatea de a decide și de 
a acționa singure; îndeamnă statele 
membre să implementeze rapid și să aplice 
noul regulament pentru a stabili mecanisme 
de examinare a investițiilor străine în 
sectoarele critice; încurajează statele 
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statele membre ale UE să creeze un nou 
forum pentru cooperare multilaterală, 
inspirându-se din moștenirea Comitetului 
de coordonare pentru controlul multilateral 
strategic al exporturilor, pentru a 
monitoriza și controla exportul de 
tehnologii, fluxurile comerciale și 
investițiile sensibile către țările care 
prezintă motive de îngrijorare;

membre ale UE să creeze un nou forum 
pentru cooperare multilaterală, inspirându-
se din moștenirea Comitetului de 
coordonare pentru controlul multilateral 
strategic al exporturilor, pentru a 
monitoriza și controla exportul de 
tehnologii, fluxurile comerciale și 
investițiile sensibile către țările care 
prezintă motive de îngrijorare;

Or. en



AM\1222226RO.docx PE662.814v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0266/17

Amendamentul 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
în numele Grupului ECR

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 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. regretă absența progreselor în ceea 
ce privește îmbunătățirea procesului 
decizional în chestiuni legate de PESC, 
ceea ce are un impact asupra eficienței, 
rapidității și credibilității acțiunii și 
procesului decizional al UE pe scena 
internațională; invită statele membre să 
deschidă urgent o dezbatere privind 
posibilitatea trecerii de la votul în 
unanimitate la votul cu majoritate 
calificată cel puțin în anumite domenii ale 
PESC, cum ar fi deciziile privind 
chestiunile legate de drepturile omului și 
sancțiuni, ca mijloc concret de 
consolidare a influenței UE pe scena 
mondială;

13. regretă absența progreselor în ceea 
ce privește îmbunătățirea procesului 
decizional în chestiuni legate de PESC, 
ceea ce are un impact asupra eficienței, 
rapidității și credibilității acțiunii și 
procesului decizional al UE pe scena 
internațională; subliniază că unanimitatea 
în chestiunile privind PESC consolidează 
solidaritatea în UE și îi conferă un 
mandat mai puternic pentru acțiunile sale 
la nivel global;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Amendamentul 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
în numele Grupului ECR

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 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța 
angajamentului UE de a sprijini 
suveranitatea, independența și integritatea 
teritorială a partenerilor săi în cadrul 
frontierelor lor recunoscute la nivel 
internațional; este preocupat de proliferarea 
zonelor de conflict fierbinte în vecinătatea 
cea mai apropiată a UE, precum și a 
conflictelor înghețate, și de ocuparea de 
facto continuă de către Federația Rusă a 
teritoriilor care aparțin unor state suverane; 
condamnă din nou politicile agresive ale 
Rusiei față de Ucraina, rolul său negativ în 
mai multe conflicte înghețate și presiunea 
exercitată asupra unora dintre vecinii săi 
imediați care fac parte din UE, pe lângă 
încălcările drepturilor tătarilor din 
Crimeea, blocada sa asupra Mării Azov, 
confiscarea continuă a zăcămintelor de 
gaze ale Ucrainei din Marea Neagră și 
încălcarea de către Rusia a integrității 
teritoriale a Georgiei și a Republicii 
Moldova; își menține pe deplin 
angajamentul față de politica de 
nerecunoaștere a anexării ilegale a 
Crimeei; solicită Rusiei să își asume 
responsabilitatea, să își folosească influența 
asupra separatiștilor sprijiniți de Rusia și să 
își pună în aplicare pe deplin 
angajamentele asumate în cadrul 
acordurilor de la Minsk; subliniază 

23. subliniază importanța 
angajamentului UE de a sprijini 
suveranitatea, independența și integritatea 
teritorială a partenerilor săi în cadrul 
frontierelor lor recunoscute la nivel 
internațional; este preocupat de proliferarea 
zonelor de conflict fierbinte în vecinătatea 
cea mai apropiată a UE, precum și a 
conflictelor înghețate, și de ocuparea de 
facto continuă de către Federația Rusă a 
teritoriilor care aparțin unor state suverane; 
condamnă din nou politicile agresive ale 
Rusiei față de Ucraina, rolul său negativ în 
mai multe conflicte înghețate și presiunea 
exercitată asupra unora dintre vecinii săi 
imediați care fac parte din UE, pe lângă 
încălcările drepturilor tătarilor din 
Crimeea, blocada sa asupra Mării Azov, 
confiscarea continuă a zăcămintelor de 
gaze ale Ucrainei din Marea Neagră și 
încălcarea de către Rusia a integrității 
teritoriale a Georgiei și a Republicii 
Moldova; își menține pe deplin 
angajamentul față de politica de 
nerecunoaștere a anexării ilegale a 
Crimeei; solicită Rusiei să își asume 
responsabilitatea, să își folosească influența 
asupra separatiștilor sprijiniți de Rusia și să 
își pună în aplicare pe deplin 
angajamentele asumate în cadrul 
acordurilor de la Minsk; subliniază 
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necesitatea ca UE să își intensifice 
acțiunile de soluționare pașnică a așa-
numitelor conflicte înghețate, inclusiv în 
dialogul cu țările terțe implicate, să 
promoveze în mod activ soluții bazate pe 
normele și principiile dreptului 
internațional, pe Carta ONU și pe Actul 
final de la Helsinki al OSCE din 1975 și să 
sporească sprijinul acordat civililor afectați 
de conflicte, persoanelor strămutate în 
interiorul țării și refugiaților; 

necesitatea ca UE să își intensifice 
acțiunile de soluționare pașnică a așa-
numitelor conflicte înghețate, inclusiv în 
dialogul cu țările terțe implicate, să 
promoveze în mod activ soluții bazate pe 
normele și principiile dreptului 
internațional, pe Carta ONU și pe Actul 
final de la Helsinki al OSCE din 1975 și să 
sporească sprijinul acordat civililor afectați 
de conflicte, persoanelor strămutate în 
interiorul țării și refugiaților; solicită, de 
asemenea, Federației Ruse să înceteze 
ocupația teritoriilor georgiene Abhazia și 
regiunea Țhinvali/Osetia de Sud  și să 
pună capăt integrării de facto în 
administrația rusă a ambelor regiuni;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Amendamentul 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
în numele Grupului ECR

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 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 25a. subliniază necesitatea ca UE să 
acorde o atenție sporită conflictului în 
curs din Siria și să depună eforturi în 
vederea aducerii în fața justiției a 
membrilor regimului sirian și a aliaților 
acestuia, în special din Rusia și Iran, care 
sunt responsabili pentru numeroase crime 
de război comise începând din 2011; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Amendamentul 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
în numele Grupului ECR

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 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. consideră că UE trebuie să 
definească urgent o strategie geopolitică și 
globală mai bună pentru relațiile sale pe 
termen scurt, mediu și lung cu Turcia, în 
special având în vedere regresele 
democratice continue și creșterea 
caracterului ofensiv al politicii externe a 
Turciei, care contribuie la escaladarea 
tensiunilor și are un impact destabilizator 
ce amenință pacea și stabilitatea regională 
în Mediterana de Est, Orientul Mijlociu și 
Caucazul de Sud, precum și rolul său în 
conflictele din Siria, Irak, Libia și 
Nagorno-Karabah;

32. consideră că UE trebuie să 
definească urgent o strategie geopolitică și 
globală mai bună pentru relațiile sale pe 
termen scurt, mediu și lung cu Turcia, în 
special având în vedere regresele 
democratice continue și creșterea 
caracterului ofensiv al politicii externe a 
Turciei, care contribuie uneori la 
escaladarea tensiunilor și are un impact 
destabilizator ce amenință pacea și 
stabilitatea regională în Mediterana de Est, 
Orientul Mijlociu și Caucazul de Sud, 
precum și rolul Turciei în conflictele din 
Siria, Irak, Libia și Nagorno-Karabah, 
luând în considerare rolul său de partener 
regional și aliat NATO important, precum 
și rivalitatea tot mai mare dintre Turcia și 
Rusia în regiune;

Or. en



AM\1222226RO.docx PE662.814v01-00

RO Unită în diversitate RO

13.1.2021 A9-0266/21

Amendamentul 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
în numele Grupului ECR

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 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. invită Franța, Germania și Regatul 
Unit, în calitate de țări semnatare ale 
JCPOA, UE și statele sale membre să își 
consolideze unitatea, măsurile de 
descurajare și rezistența față de 
sancționarea secundară din partea unor țări 
terțe și să pună în aplicare măsuri pentru 
protejarea intereselor legitime ale UE, 
inclusiv printr-o operaționalizare completă 
a instrumentului de susținere a 
schimburilor comerciale (INSTEX); 
respinge reimpunerea extrateritorială 
unilaterală de sancțiuni de către SUA în 
urma retragerii sale din JCPOA, întrucât 
acest lucru subminează interesele 
economice și de politică externe legitime 
ale UE, în special prin obstrucționarea 
comerțului umanitar cu Iranul în contextul 
pandemiei de COVID-19; cheamă SUA să 
adere din nou la JCPOA fără condiții, 
acțiune care ar trebui să fie însoțită de 
îndemnul adresat Iranului de a reveni la 
respectarea deplină a angajamentelor 
asumate în cadrul acordului;

30. invită Franța, Germania și Regatul 
Unit, în calitate de țări semnatare ale 
JCPOA, UE și statele sale membre să își 
consolideze unitatea, măsurile de 
descurajare și rezistența față de 
sancționarea secundară din partea unor țări 
terțe și să pună în aplicare măsuri pentru 
protejarea intereselor legitime ale UE, 
inclusiv printr-o operaționalizare completă 
a instrumentului de susținere a 
schimburilor comerciale (INSTEX); 
respinge reimpunerea extrateritorială 
unilaterală de sancțiuni de către SUA în 
urma retragerii sale din JCPOA, întrucât 
acest lucru subminează interesele 
economice și de politică externe legitime 
ale UE, în special prin obstrucționarea 
comerțului umanitar cu Iranul în contextul 
pandemiei de COVID-19; cheamă SUA să 
adere din nou la JCPOA fără condiții, 
acțiune care ar trebui să fie însoțită de 
îndemnul adresat Iranului de a reveni la 
respectarea deplină a angajamentelor 
asumate în cadrul acordului; condamnă, în 
acest sens, decizia Iranului de a începe 
îmbogățirea uraniului la 20 %, ceea ce 
reprezintă o încălcare directă și gravă a 
acordului nuclear;

Or. en
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