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Amendamentul 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. promovează și apără rolul UE de 
partener de încredere la nivel mondial, 
„partenerul de preferat” al părților terțe, 
un mediator principial, dar nu dogmatic, 
sincer, un actor de referință pentru 
soluționarea conflictelor și mediere, care 
promovează diplomația și dialogul ca 
modalitate preferată de a juca un rol 
constructiv în conflictele globale, în 
calitate de promotor principal al 
dezvoltării durabile și de contribuitor 
major la cadrul multilateral, dar și ca 
actor global care este pregătit să acționeze 
în mod autonom și decisiv atunci când 
este necesar pentru a apăra propriile 
valori și interese ale UE, care își asumă 
responsabilitatea prin asigurarea propriei 
securități și promovarea păcii și stabilității 
la nivel internațional, pe baza principiilor 
și a valorilor Cartei ONU, astfel cum sunt 
consacrate în dreptul internațional, cu 
respectarea ordinii internaționale bazate 
pe norme; consideră că este nevoie de 
creativitate, de o atitudine mai proactivă și 
de mai multă unitate și solidaritate între 
statele membre, precum și de angajament 
și resurse din partea statelor membre, 
pentru a spori influența UE la nivel 
mondial și pentru a promova modelul său 
de putere pozitivă și rolul său responsabil 
în guvernanța globală, precum și pentru 
a-i permite să își asume responsabilitatea 

2. reamintește că asigurarea păcii și 
stabilității la nivel internațional nu se 
încadrează în mandatul UE, ci reprezintă 
mai degrabă un mandat acordat ONU de 
către state în conformitate cu Carta ONU; 
consideră că nu există niciun temei juridic 
pentru a crește influența UE la nivel 
mondial sau pentru a promova modelul său 
de putere „pozitivă”; 
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strategică în vecinătatea sa imediată;

Or. en
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Amendamentul 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază că instabilitatea din ce în 
ce mai accentuată din lume, mediul din ce 
în ce mai conflictual, eroziunea 
multilateralismului și ascensiunea 
autoritarismului, precum și provocările 
globale multidimensionale, în special 
climatul tot mai conflictual, care se 
traduce în continuarea și uneori reluarea 
conflictelor armate, inclusiv la frontierele 
estice și sudice ale continentului 
european, terorismul, schimbările 
climatice și amenințările tot mai mari la 
adresa resurselor naturale, fluxurile 
migratorii necontrolate, riscurile legate de 
sănătate, amenințările hibride, cum ar fi 
campaniile de dezinformare, măsurile 
active și atacurile cibernetice, printre 
altele, ar trebui să determine UE să își 
dezvolte autonomia strategică și să își 
consolideze în același timp cooperarea cu 
aliații săi; subliniază importanța pentru 
Uniune, în acest sens, de a stabili o 
cooperare mai strategică cu țările terțe, 
bazată pe încredere și beneficii reciproce, 
precum și de a crea alianțe cu democrații 
care împărtășesc aceeași viziune, inclusiv 
din emisfera sudică, precum și coaliții ad-
hoc cu alți parteneri care împărtășesc 
aceeași viziune, acolo unde este necesar; 

3. subliniază că instabilitatea din ce în 
ce mai accentuată din lume și apariția unor 
provocări globale fără precedent, inclusiv 
conflictele armate alimentate de țări 
precum Turcia, terorismul, fluxurile 
migratorii necontrolate, riscurile sanitare și 
atacurile cibernetice, nu ar trebui să 
determine UE să își dezvolte autonomia 
strategică, ci ar trebui să conducă statele 
membre spre crearea unor alianțe mai 
strategice cu democrațiile care împărtășesc 
aceeași viziune și să formeze coaliții ad-
hoc cu alți parteneri, acolo unde este 
necesar; 

Or. en
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Amendamentul 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
amploarea fără precedent a unor 
campanii de dezinformare și propagandă 
susținute de state și de actori nestatali, cu 
efecte devastatoare pentru societăți, 
inclusiv în vecinătatea europeană și, în 
special, în Balcanii de Vest; condamnă 
manipularea și conflictualizarea 
informațiilor, inclusiv de către actori 
statali, sub-statali și nestatali cu intenții 
răuvoitoare, precum și de către platforme 
și organizații utilizate de țări terțe 
autoritare pentru a finanța și influența în 
mod direct și indirect partidele politice și 
actorii din Europa; salută reacția atât de 
necesară a instituțiilor UE la această 
nouă provocare, de exemplu prin 
înființarea unei noi comisii speciale în 
Parlament, care să se concentreze asupra 
interferențelor străine în procesele 
democratice din UE, inclusiv asupra 
dezinformării, și adoptarea deciziei 
Consiliului privind măsuri restrictive 
împotriva atacurilor cibernetice care 
reprezintă o amenințare la adresa Uniunii 
sau a statelor sale membre5; subliniază 
necesitatea unei reacții care să nu limiteze 
drepturile și libertățile fundamentale; 
subliniază importanța unei comunicări 
strategice eficace a UE și salută 
consolidarea Stratcom în cadrul 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
abordarea adoptată pentru lupta 
împotriva presupuselor interferențe 
străine și a dezinformării; consideră că 
libertatea de exprimare ar trebui 
respectată și avertizează că, în lupta sa 
împotriva presupusei dezinformări, UE ar 
trebui să aibă grijă să nu devină o mașină 
de contra-propagandă sau un „Minister al 
adevărului” autoproclamat;
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Serviciului European de Acțiune Externă 
(SEAE) și eforturile sale de a identifica și 
de a suprima campaniile de dezinformare; 
subliniază necesitatea ca UE să își 
consolideze în continuare capacitățile de 
combatere proactivă a știrilor false și a 
dezinformării ca o amenințare la adresa 
democrației și să își îmbunătățească 
cultura securității pentru a-și proteja mai 
bine rețelele de informare și de 
comunicare; invită UE să devină un lider 
în promovarea unui cadru colectiv de 
autoapărare și cooperare împotriva 
amenințărilor hibride și a influenței 
negative a regimurilor autoritare, în 
special asupra guvernanței democratice și 
a întreprinderilor private la nivel 
mondial; subliniază, prin urmare, 
necesitatea ca UE să își consolideze 
alianțele cu alți actori globali democratici 
pentru a face față acestor amenințări la 
nivel mondial, inclusiv prin intermediul 
unor instituții multilaterale reformate și 
mai reziliente;
___________________
5 Decizia (PESC) 2019/797 a Consiliului 
din 17 mai 2019 privind măsuri restrictive 
împotriva atacurilor cibernetice care 
reprezintă o amenințare la adresa Uniunii 
sau a statelor sale membre. JO L 129I, 
17.5.2019, p. 13.

Or. en
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Amendamentul 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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. îndeamnă statele membre să se 
opună oricărei treceri de la votul în 
unanimitate la votul cu majoritate calificată 
în orice domeniu al PESC, deoarece acest 
lucru ar submina iremediabil și ireversibil 
suveranitatea statelor membre;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/26

Amendamentul 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. sprijină o dezbatere la nivelul UE 
pentru a lua în considerare noi forme de 
cooperare, cum ar fi un Consiliu 
European de Securitate, întrucât este 
timpul să se stabilească în mod oficial 
formatele și instituțiile eficiente pentru a 
îmbunătăți coerența și influența politicii 
externe și de securitate a UE; consideră 
că această idee ar trebui discutată în 
cadrul Conferinței privind viitorul 
Europei și își reiterează, de asemenea, 
apelul pentru înființarea unui Consiliu al 
miniștrilor apărării; 

eliminat

Or. en
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Amendamentul 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 că actuala componență 
și funcționare a Consiliului de Securitate, 
în special a membrilor permanenți ai 
acestuia, reprezintă cea mai bună 
garanție a stabilității și echilibrului în 
cadrul acestei organizații internaționale; 
se opune alocării unui loc în Consiliul de 
Securitate Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 pună 
capăt urgent și în mod permanent tuturor 
negocierilor de aderare cu Turcia și ar 
trebui, fără întârziere, să stopeze toate 
finanțările destinate Turciei, deoarece 
aceasta nu este o țară europeană și a 
subminat în mod repetat principiile și 
valorile europene 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;

Or. en
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Amendamentul 29
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
în numele Grupului ID

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 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. subliniază necesitatea dezvoltării 
unei dimensiuni coerente legate de 
politica climatică a PESC, întrucât 
schimbările climatice joacă tot mai mult 
rolul de factor destabilizator și de 
multiplicare a riscurilor pe plan 
economic, social și politic;

eliminat

Or. en


