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Amendamentul  200 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

comise împotriva minorităților; 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile, cum ar fi minoritățile etnice, 

lingvistice și religioase, persoanele 

LGBTI, persoanele cu handicap, femeile, 

copiii, solicitanții de azil și migranții, sunt 

în continuare într-un mare pericol de a fi 

discriminate și sunt deosebit de vulnerabile 

la schimbările și tulburările politice, 

economice, de mediu și legate de ocuparea 

forței de muncă; ia act de faptul că multe 

persoane nu au acces sau au acces limitat la 

reprezentare politică și sunt grav afectate 

de sărăcie; subliniază că UE ar trebui să își 

intensifice eforturile vizând eradicarea 

încălcărilor drepturilor omului comise 

împotriva minorităților; subliniază 

necesitatea de a integra recunoașterea și 

sprijinul pentru nevoile specifice ale 

persoanelor care se confruntă cu multiple 

vulnerabilități, cum sunt solicitanții de 

azil LGBTI și persoanele cu handicap 

care aparțin minorităților etnice sau 

religioase; 

Or. en 

 

Amendamentul  201 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 
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de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

comise împotriva minorităților; 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcărilor drepturilor omului 

comise împotriva minorităților; subliniază 

că comunitățile etnice și lingvistice 

minoritare au nevoi speciale și ar trebui 

să li se garanteze accesul deplin și 

egalitatea de tratament în toate domeniile 

vieții economice, sociale, politice și 

culturale; 

Or. en 

 

Amendamentul  202 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

comise împotriva minorităților; 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile, populațiile indigene și 

autohtone, sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

comise împotriva minorităților, își exprimă 

teama și condamnă faptul că problema 

etnică este exploatată în numeroase 

conflicte pentru a justifica violența și 

pentru a diviza populațiile; 

Or. fr 
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Amendamentul  203 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

comise împotriva minorităților; 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; subliniază 

dreptul legitim al minorităților etnice și 

religioase la participare politică și ia act 

de faptul că multe persoane nu au acces sau 

au acces limitat la reprezentare politică și 

sunt grav afectate de sărăcie; subliniază că 

UE ar trebui să își intensifice eforturile 

vizând eradicarea încălcărilor drepturilor 

omului comise împotriva minorităților; 

Or. en 

 

Amendamentul  204 

Kati Piri 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcările drepturilor omului 

15. este foarte îngrijorat de faptul că 

minoritățile sunt în continuare într-un mare 

pericol de a fi discriminate și sunt deosebit 

de vulnerabile la schimbările și tulburările 

politice, economice, de mediu și legate de 

ocuparea forței de muncă; ia act de faptul 

că multe persoane nu au acces sau au acces 

limitat la reprezentare politică și sunt grav 

afectate de sărăcie; subliniază că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile vizând 

eradicarea încălcărilor drepturilor omului 
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comise împotriva minorităților; comise împotriva minorităților etnice, 

religioase și sexuale; 

Or. en 

 

Amendamentul  205 

Ilhan Kyuchyuk 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 15a. reamintește că existența PSI la 

nivel mondial, în special în țările care fac 

parte din Parteneriatul estic, constituie o 

provocare serioasă pentru situația 

drepturilor omului în întreaga lume și în 

țările respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  206 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

reiterează importanța implementării ei 

eficiente atât de către statele membre, cât și 

de către instituțiile UE; subliniază, în 

special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

solicită ca UE să includă lupta împotriva 

discriminării pe motive de handicap în 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

reiterează importanța implementării ei 

eficiente atât de către statele membre, cât și 

de către instituțiile UE; subliniază, în 

special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

subliniază că handicapul nu privează o 

persoană de demnitatea umană, ceea ce 
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acțiunile sale externe și în politicile privind 

ajutorul pentru dezvoltare; 
implică sarcina unui stat de a proteja 

aceste persoane împotriva decesului 

prematur; condamnă politicile care 

încurajează screeningul prenatal în 

vederea întreruperii sarcinii în cazul 

copiilor cu un potențial handicap sau cu o 

dispunere a cromozomilor care nu pune 

în pericol viața; subliniază că aceste 

politici au un efect alarmant de redox 

specific ideologiei eugenice, întrucât 

transmit persoanelor care s-au născut cu 

astfel de afecțiuni sau cu alte afecțiuni 

din cauza cărora au nevoi speciale 

mesajul că nu merită să trăiască; solicită 

ca UE să includă lupta împotriva 

discriminării pe motive de handicap în 

acțiunile sale externe și în politicile privind 

ajutorul pentru dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  207 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

reiterează importanța implementării ei 

eficiente atât de către statele membre, cât și 

de către instituțiile UE; subliniază, în 

special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

solicită ca UE să includă lupta împotriva 

discriminării pe motive de handicap în 

acțiunile sale externe și în politicile privind 

ajutorul pentru dezvoltare; 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap 

(UNCRPD); reiterează importanța 

implementării ei eficiente atât de către 

statele membre, cât și de către instituțiile 

UE și solicită sprijin continuu pentru 

procesul de ratificare și punere în 

aplicare a UNCRPD în acele țări care nu 

făcut acest lucru până acum; subliniază, 

în special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

salută includerea drepturilor persoanelor 
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cu handicap în noul Consens european 

privind dezvoltarea; solicită ca UE să 

includă lupta împotriva discriminării pe 

motive de handicap în acțiunile sale 

externe și în politicile privind ajutorul 

pentru dezvoltare; 

Or. pt 

 

Amendamentul  208 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

reiterează importanța implementării ei 

eficiente atât de către statele membre, cât și 

de către instituțiile UE; subliniază, în 

special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

solicită ca UE să includă lupta împotriva 

discriminării pe motive de handicap în 

acțiunile sale externe și în politicile privind 

ajutorul pentru dezvoltare; 

16. salută ratificarea Convenției ONU 

privind drepturile persoanelor cu handicap; 

reiterează importanța implementării ei 

eficiente atât de către statele membre, cât și 

de către instituțiile UE; subliniază, în 

special, necesitatea de a integra într-o 

manieră credibilă principiul accesibilității 

universale și drepturile persoanelor cu 

handicap în toate politicile relevante ale 

UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare, și subliniază caracterul 

prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; 

solicită ca UE să includă lupta împotriva 

discriminării pe motive de handicap 

diagnosticat în acțiunile sale externe și în 

politicile privind ajutorul pentru 

dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  209 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; ia 

totuși act de faptul că dialogurile privind 

drepturile omului în vederea monitorizării 

acestor clauze sunt în continuare 

organizate exclusiv ad-hoc, ca răspuns și 

reacție, cu o pregătire ex-ante limitată și 

cu acțiuni ulterioare incerte; invită, prin 

urmare, Comisia Europeană ca, în cadrul 

negocierilor în vederea încheierii 

acordului post-Cotonou, să adopte o 

abordare mai structurată și mai strategică 

a dialogurilor privind drepturile omului, 

prin înființarea unor comisii 

interparlamentare permanente, urmând 

exemplul celor prevăzute de acordurile de 

asociere ale UE, cu un mandat de 

monitorizare a punerii în aplicare a 

clauzelor privind elementele esențiale, 

pentru a depăși abordarea de urgență și a 

se angaja într-un dialog mai amplu și mai 

sistematic; are o opinie pozitivă despre 

sistemul preferințelor SGP +, ca mijloc de 

stimulare a punerii efective în aplicare a 27 

de convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  210 

Marie-Christine Vergiat 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de 

stimulare a punerii efective în aplicare a 

27 de convenții internaționale 

fundamentale privind drepturile omului și 

standardele de muncă; se așteaptă ca 

Comisia să informeze Parlamentul și 

Consiliul cu privire la stadiul ratificării 

acestuia; subliniază importanța punerii 

corecte în aplicare a principiilor ONU 

privind întreprinderile și drepturile omului; 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; 

subliniază totuși neincluderea acestora în 

acordurile de liber schimb cu țările terțe, 

în măsura în care aceste acorduri au 

putut chiar să conducă la încălcarea 

drepturilor economice și sociale 

fundamentale și, în special, la sărăcirea 

populațiilor în cauză și la acapararea 

resurselor de către întreprinderile 

transnaționale; mai mult, consideră 

necesară instituirea unor mecanisme de 

control, care să acționeze înainte de 

încheierea unui acord-cadru și care să fie 

fundamentale pentru încheierea acestuia, 

precum și instituirea unor mecanisme de 

control care să acționeze ulterior 

încheierii acordului și care să permită, în 

mod concret, condamnarea, inclusiv 

suspendarea acordului, în cazul încălcării 

clauzelor respective; consideră că, dincolo 

de aceste clauze, trebuie instituite noi 

cooperări care să permită dezvoltarea 

economică și socială a țărilor terțe în 

funcție de nevoile populației; subliniază 

importanța punerii corecte în aplicare a 

principiilor ONU privind întreprinderile și 

drepturile omului; 

Or. fr 

 

Amendamentul  211 

Barbara Lochbihler 
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în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea sistematică a clauzelor 

privind drepturile omului în toate 

acordurile internaționale încheiate între UE 

și țările terțe, inclusiv acordurile 

comerciale și de investiții, și subliniază că 

aceste clauze trebuie să fie utilizate și că 

în acestea trebuie să se includă un 

mecanism de depunere a plângerilor; 

invită Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; subliniază totuși că, în mai multe 

țări care beneficiază de statutul SGP+, au 

fost raportate încălcări repetate ale 

standardelor fundamentale de muncă, dar 

că acest fapt nu a condus la o anchetă sau 

la o suspendare a preferințelor; îndeamnă 

la punerea în aplicare a unei asigurări 

reale a respectării SGP+, alături de un 

mecanism de raportare transparent și de 

monitorizarea finanțării societății civile; 
se așteaptă ca Comisia să informeze 

Parlamentul și Consiliul cu privire la 

progresul înregistrat de beneficiarii SGP+ 

privind angajamentele lor în cadrul 

acestui sistem; subliniază importanța 

punerii corecte în aplicare a principiilor 

ONU privind întreprinderile și drepturile 

omului; 

Or. en 
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Amendamentul  212 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; 

reamintește că toate drepturile omului 

trebuie să fie considerate ca având 

valoare egală și ca fiind indivizibile, 

interdependente și interconectate; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  213 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

17. reiterează importanța vitală a 

introducerii clauzelor privind drepturile 
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omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe, precum și 

a unor mecanisme specifice de 

sancționare și control; invită Comisia să 

monitorizeze punerea în aplicare a acestor 

clauze în mod eficace și sistematic și să 

prezinte Parlamentului rapoarte periodice 

cu privire la respectarea drepturilor omului 

de țările partenere; are o opinie pozitivă 

despre sistemul preferințelor SGP +, ca 

mijloc de stimulare a punerii efective în 

aplicare a 27 de convenții internaționale 

fundamentale privind drepturile omului și 

standardele de muncă; se așteaptă ca 

Comisia să informeze Parlamentul și 

Consiliul cu privire la stadiul ratificării 

acestuia; subliniază importanța punerii 

corecte în aplicare a principiilor ONU 

privind întreprinderile și drepturile omului; 

Or. it 

 

Amendamentul  214 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 

17. își reiterează sprijinul pentru 

introducerea clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale 

încheiate între UE și țările terțe; invită 

Comisia să monitorizeze punerea în 

aplicare a acestor clauze în mod eficace și 

sistematic și să prezinte Parlamentului 

rapoarte periodice cu privire la respectarea 

drepturilor omului de țările partenere; are o 

opinie pozitivă despre sistemul 

preferințelor SGP +, ca mijloc de stimulare 

a punerii efective în aplicare a 27 de 

convenții internaționale fundamentale 

privind drepturile omului și standardele de 

muncă; se așteaptă ca Comisia să 

informeze Parlamentul și Consiliul cu 
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privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului; 

privire la stadiul ratificării acestuia; 

subliniază importanța punerii corecte în 

aplicare a principiilor ONU privind 

întreprinderile și drepturile omului, precum 

și a impunerii de sancțiuni împotriva 

contravenienților; 

Or. el 

 

Amendamentul  215 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. invită, din nou, UE și statele sale 

membre să participe în mod constructiv la 

activitatea Grupului de lucru 

interguvernamental al ONU privind 

corporațiile transnaționale și alte 

întreprinderi; subliniază importanța 

crucială ca toate țările, inclusiv statele 

membre ale UE, să pună în aplicare pe 

deplin Principiile directoare ale ONU 

privind afacerile și drepturile omului, în 

special în ceea ce privește al treilea pilon 

referitor la accesul la o cale de 

atac; invită UE și statele sale membre să 

se asigure că activitățile tuturor 

întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe respectă pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului, inclusiv că nu contribuie, direct 

sau indirect, la încălcări; invită Comisia 

să instituie un grup operativ 

interinstituțional privind afacerile și 

drepturile omului și să exploreze o 

inițiativă privind obligația de diligență la 

nivelul UE; reafirmă, în plus, importanța 

promovării responsabilității sociale a 

întreprinderilor și a întreprinderilor 

europene care joacă un rol principal în 
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promovarea unor standarde la nivel 

internațional în ceea ce privește afacerile și 

drepturile omului, care este și mai 

importantă pentru ca lanțurile valorice 

globale să contribuie la creșterea forței de 

muncă internaționale fundamentale, la 

consolidarea standardelor sociale și de 

mediu, și să reprezinte o oportunitate 

pentru progrese durabile, în special în țările 

în curs de dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  216 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; subliniază 

că întreprinderile europene ar trebui să 

trebui să servească drept exemple de bună 

practică aplicând, în rândul personalului 

lor și în cadrul lanțurilor valorice 

verticale și orizontale, egalitatea de 

tratament și sprijinul adecvat pentru 

femei și minorități, cum ar fi minoritățile 

etnice, lingvistice și religioase, persoanele 

LGBTI, persoanele cu handicap, copiii, 

solicitanții de azil și migranții; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 
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fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  217 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea 

standardelor sociale și de mediu, și 

reprezintă o oportunitate pentru progrese 

durabile, în special în țările în curs de 

dezvoltare; 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale reprezintă atât 

oportunități, cât și provocări pentru 

înregistrarea unor progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

invită UE să joace un rol mai activ în 

obținerea unei gestionări adecvate, 

corecte, transparente și durabile a 

lanțurilor valorice globale și să atenueze 

orice efecte negative asupra drepturilor 

omului, inclusiv subminarea drepturilor 

lucrătorilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  218 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

subliniază însă că, în cazul încălcărilor 

drepturilor omului în cadrul 

întreprinderilor, ar trebui să se asigure 

accesul efectiv la o cale de atac pentru 

victime; 

Or. en 

 

Amendamentul  219 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 
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importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului, inclusiv prin 

participarea deplină la elaborarea și 

punerea în aplicare a unui tratat 

obligatoriu în cadrul Organizației 

Națiunilor Unite; recunoaște că lanțurile 

valorice globale contribuie la creșterea 

forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  220 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. solicită UE și statelor membre să 

se asigure că activitățile tuturor 

întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe respectă pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor 

omului și nu contribuie direct sau indirect 

la încălcarea acestor standarde; reafirmă, 

în plus, importanța promovării 

responsabilității sociale a întreprinderilor și 

a întreprinderilor europene care joacă un 

rol principal în promovarea unor standarde 

la nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 
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special în țările în curs de dezvoltare; 

Or. pt 

 

Amendamentul  221 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru accelerarea creșterii 

durabile și a prosperității, a comerțului 

echitabil și etic și a promovării drepturilor 

omului, în special în țările în curs de 

dezvoltare; 

Or. nl 

 

Amendamentul  222 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

18. invită UE și statele membre să ia 

măsuri concrete pentru a se asigura că 

activitățile tuturor întreprinderilor, inclusiv 

ale celor europene, care își desfășoară 

activitatea în țările terțe respectă pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 

drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; invită UE și 

statele membre să ia măsuri concrete 

pentru a se asigura că lanțurile valorice 

globale contribuie la creșterea forței de 

muncă internaționale fundamentale, la 

consolidarea standardelor sociale și de 

mediu, și reprezintă o oportunitate pentru 

progrese durabile, în special în țările în 

curs de dezvoltare; 

Or. it 

 

Amendamentul  223 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului; reafirmă, în plus, 

importanța promovării responsabilității 

sociale a întreprinderilor și a 

întreprinderilor europene care joacă un rol 

principal în promovarea unor standarde la 

nivel internațional în ceea ce privește 

afacerile și drepturile omului; recunoaște 

că lanțurile valorice globale contribuie la 

creșterea forței de muncă internaționale 

18. reafirmă faptul că activitățile 

tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor 

europene, care își desfășoară activitatea în 

țările terțe ar trebui să respecte pe deplin 

dreptul internațional al drepturilor 

omului; reafirmă, în plus, importanța 

promovării responsabilității sociale a 

întreprinderilor și a întreprinderilor 

europene care joacă un rol principal în 

promovarea unor standarde la nivel 

internațional în ceea ce privește afacerile și 

drepturile omului; recunoaște că lanțurile 

valorice globale contribuie la creșterea 

forței de muncă internaționale 
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fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

fundamentale, la consolidarea standardelor 

sociale și de mediu, și reprezintă o 

oportunitate pentru progrese durabile, în 

special în țările în curs de dezvoltare; 

Or. en 

 

Amendamentul  224 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. condamnă cu fermitate, încă o 

dată, lipsa de acțiune a Comisiei ca 

urmare a Rezoluției referitoare la 

răspunderea întreprinderilor pentru 

încălcări grave ale drepturilor omului în 

țări terțe, care a fost adoptată cu o mare 

majoritate în PE cu mai mult de un an în 

urmă; denunță categoric faptul că 

Comisia a ignorat numeroasele solicitări 

ale PE, inclusiv prin intermediul unei 

întrebări cu răspuns oral, întrebările 

specifice în cadrul unui dialog structurat 

între Comisia pentru dezvoltare și 

comisar, precum și o scrisoare adresată 

Secretarului General al Comisiei semnată 

de doi președinți de comisie;  își reiterează 

cu fermitate dorința ca numeroasele 

propuneri cuprinse în rezoluția respectivă 

să fie puse în aplicare sub forma unor 

norme obligatorii și să treacă, astfel, de la 

vorbe la fapte; 

Or. it 

 

Amendamentul  225 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. invită Comisia să stabilească, în 

cooperare cu SEAE, un cadru pentru 

raportarea anuală de către Banca 

Europeană de Investiții (BEI) cu privire 

la operațiunile sale din afara UE în ceea 

ce privește respectarea principiilor 

generale care orientează acțiunea externă 

a Uniunii, astfel cum se menționează la 

articolul 21 din TUE, în Cadrul strategic 

al UE și în Planul de acțiune pentru 

drepturile omului; îndeamnă Comisia să 

se asigure că proiectele sprijinite de BEI 

sunt în conformitate cu politica și 

angajamentele UE privind drepturile 

omului; solicită BEI să își dezvolte în 

continuare politica privind standardele 

sociale către o politică pentru drepturile 

omului în domeniul bancar; solicită 

includerea, în evaluările sale de proiecte, 

a unor criterii de referință în ceea ce 

privește drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  226 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. salută negocierile în curs privind 

stabilirea unor obligații pentru 

corporațiile transnaționale și alte 

întreprinderi cu privire la drepturile 

omului; invită Comisia și statele membre 

să se angajeze în mod constructiv în 

aceste negocieri și să aibă un rol activ 

prin elaborarea unor propuneri concrete, 

inclusiv cu privire la accesul la căi de 

atac, și prin depunerea unor eforturi reale 
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pentru obținerea unui rezultat pozitiv, 

inclusiv prin încurajarea partenerilor 

comerciali să se implice în egală măsură; 

solicită Comisiei, în acest context, să ia în 

calcul posibilitatea impunerii unei 

obligații de diligență extinse, inclusiv la 

nivel global; 

Or. en 

 

Amendamentul  227 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. îndeamnă statele să nu își 

neglijeze obligațiile referitoare la 

legislația privind drepturile omului atunci 

când privatizează servicii sau bunuri 

esențiale, cum ar fi apa, igiena, educația, 

sănătatea și securitatea, asigurând o 

monitorizare independentă a 

întreprinderilor responsabile de acestea; 

Or. pt 

 

Amendamentul  228 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18b. solicită cu fermitate Comisiei să 

inițieze proceduri legislative pentru a 

transforma în norme obligatorii 

numeroasele propuneri formulate în 

cadrul Rezoluției referitoare la 

răspunderea întreprinderilor pentru 

încălcări grave ale drepturilor omului în 
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țări terțe, inclusiv instituirea unor 

mecanisme judiciare  adecvate pentru 

victime și a unor norme menite să 

reglementeze în mod eficace problemele 

legate de societățile de tip „pravan” 

utilizate de către persoanele responsabile 

pentru grave încălcări ale drepturilor 

omului pentru a evita propria răspundere; 

Or. it 

 

Amendamentul  229 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toată influența politică pentru 

a preveni orice acțiune care ar putea fi 

considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă 

eficient și coordonat în cazurile în care au 

loc astfel de crime, să mobilizeze toate 

resursele necesare pentru a-i aduce în fața 

justiției pe toți cei responsabili, precum și 

să ofere sprijin victimelor și proceselor de 

stabilizare și de reconciliere; solicită 

comunității internaționale să creeze 

instrumente de reducere la minimum a 

decalajului alertă-răspuns pentru a preveni 

apariția, reapariția și escaladarea 

conflictelor violente, cum ar fi sistemul de 

alertă timpurie al UE; 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toată influența politică pentru 

a preveni orice acțiune care ar putea fi 

considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă 

eficient și coordonat în cazurile în care au 

loc astfel de crime, să mobilizeze toate 

resursele necesare pentru a-i aduce în fața 

justiției pe toți cei responsabili, inclusiv 

prin aplicarea principiului jurisdicției 

universale, precum și să ofere sprijin 

victimelor și proceselor de stabilizare și de 

reconciliere; solicită comunității 

internaționale să creeze instrumente de 

reducere la minimum a decalajului alertă-

răspuns pentru a preveni apariția, reapariția 

și escaladarea conflictelor violente, cum ar 

fi sistemul de alertă timpurie al UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  230 

Ignazio Corrao 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toată influența politică pentru 

a preveni orice acțiune care ar putea fi 

considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă 

eficient și coordonat în cazurile în care au 

loc astfel de crime, să mobilizeze toate 

resursele necesare pentru a-i aduce în fața 

justiției pe toți cei responsabili, precum și 

să ofere sprijin victimelor și proceselor de 

stabilizare și de reconciliere; solicită 

comunității internaționale să creeze 

instrumente de reducere la minimum a 

decalajului alertă-răspuns pentru a preveni 

apariția, reapariția și escaladarea 

conflictelor violente, cum ar fi sistemul de 

alertă timpurie al UE; 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toată influența politică pentru 

a preveni orice acțiune care ar putea fi 

considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă în 

mod pașnic, eficient și coordonat în 

cazurile în care au loc astfel de crime, să 

mobilizeze toate resursele necesare pentru 

a-i aduce în fața justiției pe toți cei 

responsabili, precum și să ofere sprijin 

victimelor și proceselor de stabilizare și de 

reconciliere; solicită comunității 

internaționale să creeze instrumente de 

reducere la minimum a decalajului alertă-

răspuns pentru a preveni apariția, reapariția 

și escaladarea conflictelor violente, cum ar 

fi sistemul de alertă timpurie al UE; 

Or. it 

 

Amendamentul  231 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toată influența politică 

pentru a preveni orice acțiune care ar putea 

fi considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă 

eficient și coordonat în cazurile în care au 

loc astfel de crime, să mobilizeze toate 

resursele necesare pentru a-i aduce în fața 

justiției pe toți cei responsabili, precum și 

să ofere sprijin victimelor și proceselor de 

stabilizare și de reconciliere; solicită 

comunității internaționale să creeze 

instrumente de reducere la minimum a 

19. invită UE și statele sale membre să-

și folosească toate mijloacele politice 

pentru a preveni orice acțiune care ar putea 

fi considerată genocid, crimă de război sau 

crimă împotriva umanității, să răspundă 

eficient și coordonat în cazurile în care au 

loc astfel de crime, să mobilizeze toate 

resursele necesare pentru a-i aduce în fața 

justiției pe toți cei responsabili, precum și 

să ofere sprijin victimelor și proceselor de 

stabilizare și de reconciliere; solicită 

comunității internaționale să creeze 

instrumente de reducere la minimum a 
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decalajului alertă-răspuns pentru a preveni 

apariția, reapariția și escaladarea 

conflictelor violente, cum ar fi sistemul de 

alertă timpurie al UE; 

decalajului alertă-răspuns pentru a preveni 

apariția, reapariția și escaladarea 

conflictelor violente, cum ar fi sistemul de 

alertă timpurie al UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  232 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19a. solicită UE să ofere sprijin 

organizațiilor (inclusiv ONG-uri, 

organizații de investigații din surse 

deschise, societatea civilă irakiană și 

siriană) care colectează, păstrează și 

protejează probe, electronice și de alt fel, 

ale infracțiunilor comise în Irak și Siria 

de către oricare dintre părțile la aceste 

conflicte, pentru a facilita urmărirea 

penală a acestora la nivel internațional; 

Or. en 

 

Amendamentul  233 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19b. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că YouTube șterge probe video 

referitoare la potențiale crime de război 

din Siria ca parte a activității sale de 

eliminare a conținutului cu caracter 

terorist și de propagandă de pe platformă; 

Or. en 
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Amendamentul  234 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19c. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la distrugerea siturilor din 

patrimoniul cultural din Siria, Irak, 

Yemen și Libia; ia act de faptul că 22 

dintre cele 38 de situri din patrimoniul 

cultural puse în pericol din lume se află 

în Orientul Mijlociu; sprijină activitățile 

Inițiativei privind patrimoniul cultural și 

activitățile sale de stabilire a faptelor din 

Siria și Irak referitoare la distrugerea 

patrimoniului arheologic și cultural; 

Or. en 

 

Amendamentul  235 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 19d. salută eforturile UE de a sprijini 

instituirea de către ONU a Mecanismului 

internațional, imparțial și independent 

(MIII) care să acorde asistență în 

investigarea infracțiunilor grave comise 

în Siria; subliniază necesitatea de a 

institui un mecanism independent similar 

în Irak; invită UE și statele membre ale 

UE, care nu au făcut încă acest lucru, să 

contribuie financiar la MIII; 

Or. en 
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Amendamentul  236 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; subliniază că 

combaterea terorismului nu poate fi cu 

adevărat eficientă, atât timp cât există 

încă acorduri comerciale și relații politice 

cu țările care finanțează terorismul; 

denunță vânzarea de arme de către 

anumite state membre către aceste țări și 

solicită, prin urmare, suspendarea acestor 

acorduri și urmărirea penală a 

întreprinderilor care finanțează 

terorismul în mod direct sau indirect; 

condamnă orice manipulare a combaterii 

terorismului care conduce la încălcarea 

drepturilor fundamentale; 

Or. fr 

 

Amendamentul  237 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

reamintește că situația în care se află 

minoritățile religioase de pe teritoriile 

guvernate de ISIS/Daesh a fost calificată 

de Parlamentul European, în Rezoluția 

referitoare la criza umanitară din Irak și 

Siria, în special în contextul Statului 

Islamic, ca fiind un genocid; subliniază că 

UE și statele sale membre ar trebui să 

sprijine urmărirea penală a membrilor 

organizațiilor nestatale, cum ar fi 

ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  238 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 
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omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

omului comise de actori statali, cum ar fi 

regimul sirian din Siria și coaliția 

condusă de Arabia Saudită în Yemen, și 

de actori nestatali, cum ar fi gruparea Boko 

Haram în Nigeria și ISIS/Daesh în Siria, 

Irak și Libia și rebelii Houthi în Yemen, 

printre altele; își exprimă consternarea față 

de varietatea infracțiunilor comise, printre 

care se numără crime, acte de tortură, viol, 

sclavie și sclavie sexuală, recrutarea de 

copii soldați, convertirile religioase forțate 

și asasinatele sistematice îndreptate 

împotriva minorităților religioase, inclusiv 

a creștinilor, yazidiților și a altor 

minorități; subliniază că UE și statele sale 

membre ar trebui să sprijine urmărirea 

penală a membrilor organizațiilor nestatale, 

cum ar fi ISIS/Daesh, realizând un consens 

în Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  239 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 
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trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens sau pentru a se 

asigura că actul de justiție va fi îndeplinit 

cu ajutorul unui tribunal ad-hoc sau prin 

principiul jurisdicției universale; 

Or. en 

 

Amendamentul  240 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori statali, precum și 

de actori nestatali, cum ar fi gruparea Boko 

Haram în Nigeria și ISIS/Daesh în Siria și 

Irak și rebelii Houthi în Yemen, printre 

altele; își exprimă consternarea față de 

varietatea infracțiunilor comise, printre 

care se numără crime, acte de tortură, viol 

ca armă de război, sclavie și sclavie 

sexuală, recrutarea de copii soldați, 

convertirile religioase forțate și asasinatele 

sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

actorilor statali, precum și a membrilor 

organizațiilor nestatale, cum ar fi 

ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

Or. en 
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Amendamentul  241 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților, inclusiv a minorităților 

etnice, lingvistice și religioase, a 

persoanelor LGBTI, a persoanelor cu 

handicap, a femeilor și a copiilor; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  242 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 



 

AM\1134429RO.docxx 33/105 PE610.682v01-00 

 RO 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice și „purificarea” 

sistematică îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, solicitând Consiliului de 

Securitate al ONU să confere Curții Penale 

Internaționale (CPI) jurisdicție în acest 

sens; 

Or. en 

 

Amendamentul  243 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și 

ISIS/Daesh în Siria și Irak; își exprimă 

consternarea față de varietatea 

infracțiunilor comise, printre care se 

numără crime, acte de tortură, viol, sclavie 

și sclavie sexuală, recrutarea de copii 

soldați, convertirile religioase forțate și 

asasinatele sistematice îndreptate împotriva 

minorităților religioase, inclusiv a 

creștinilor, yazidiților și a altor minorități; 

subliniază că UE și statele sale membre ar 

trebui să sprijine urmărirea penală a 

membrilor organizațiilor nestatale, cum ar 

fi ISIS/Daesh, realizând un consens în 

20. condamnă în mod ferm aceste 

crime oribile și încălcările drepturilor 

omului comise de actori nestatali, cum ar fi 

gruparea Boko Haram în Nigeria și Daesh 

în Siria și Irak; își exprimă consternarea 

față de varietatea infracțiunilor comise, 

printre care se numără crime, acte de 

tortură, viol, sclavie și sclavie sexuală, 

recrutarea de copii soldați, convertirile 

religioase forțate și asasinatele sistematice 

îndreptate împotriva minorităților 

religioase, inclusiv a creștinilor, yazidiților 

și a altor minorități; subliniază că UE și 

statele sale membre ar trebui să sprijine 

urmărirea penală a membrilor 

organizațiilor nestatale, cum ar fi Daesh, 

realizând un consens în Consiliul de 
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Consiliul de Securitate al ONU pentru a 

conferi Curții Penale Internaționale (CPI) 

jurisdicție în acest sens; 

Securitate al ONU pentru a conferi Curții 

Penale Internaționale (CPI) jurisdicție în 

acest sens; 

Or. it 

 

Amendamentul  244 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. își exprimă solidaritatea față de 

victimele războiului purtat de Arabia 

Saudită în Yemen care cauzează o 

suferința cumplită și masivă în rândul 

civililor, în special în rândul copiilor; 

condamnă represiunea asupra majorității 

cetățenilor din Bahrain exercitată de 

Arabia Saudită, represiunea asupra 

femeilor și a activiștilor pentru drepturile 

omului chiar din Arabia Saudită și rolul 

pe care îl are finanțarea oferită de Arabia 

Saudită în răspândirea Wahhabismului și 

a ideologiei sale extremiste radicale care 

alimentează grupările și organizațiile 

teroriste din întreaga lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  245 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. reiterează condamnarea, în 

termenii cei mai duri, a infracțiunilor 

comise de regimul sirian împotriva 

propriei sale populații și ale coaliției 
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conduse de Arabia Saudită împotriva 

populației din Yemen; solicită ca UE să își 

asume un rol mai pregnant de lider în 

vederea negocierii încetării violenței și 

pentru a se asigura că vinovații sunt aduși 

în fața justiției; 

Or. en 

 

Amendamentul  246 

Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. condamnă ferm încălcările 

drepturilor omului din Coreea de Nord, 

din Republica Filipine și din orice altă 

parte, precum și persecuția și crimele 

împotriva populației Rohingya din 

Myanmar; subliniază că statele au 

obligația de a respecta principiul 

nereturnării; 

Or. et 

 

Amendamentul  247 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20b. consideră că exporturile către 

Arabia Saudită nu respectă cel puțin 

criteriul 2 privind implicarea țării în 

încălcări grave ale dreptului umanitar, 

astfel cum au fost stabilite de autoritățile 

competente ale ONU; își reiterează apelul 

din 26 februarie 2016 privind necesitatea 

urgentă de a impune un embargo asupra 
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armelor împotriva Arabiei Saudite; 

Or. en 

 

Amendamentul  248 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în încetarea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; îndeamnă UE și 

statele sale membre să sprijine în mod 

consecvent examinările, investigațiile și 

deciziile CPI și să adopte măsuri pentru a 

preveni și a răspunde în mod eficace 

cazurilor de lipsă de cooperare cu CPI; își 

reiterează invitațiile adresate UE și 

statelor sale membre de a acorda CPI 

finanțarea adecvată; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 
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numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  249 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; solicită Adunării 

Statelor Părți să adopte Amendamentul de 

la Kampala privind crima de agresiune și 

încurajează statele membre ale UE să 

modifice articolul 83 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene pentru a 

adăuga „crimele de atrocitate” pe lista 

crimelor pentru care UE are competențe; 
salută reuniunea reprezentanților UE și ai 

CPI care a avut loc la Bruxelles, la 6 iulie 

2016, cu scopul de a pregăti cea de a 2-a 

reuniune a Mesei rotunde UE-CPI, care a 

permis personalului competent din cadrul 

CPI și al instituțiilor UE să identifice 

zonele comune de interes, să facă schimb 

de informații privind activitățile relevante 

și să asigure o mai bună cooperare între 

cele două părți; ia, cu profund regret, act de 

recentele comunicări referitoare la 

renunțarea la statutul de părți semnatare ale 

Statutului de la Roma, fapt care generează 

o situație problematică din perspectiva 
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împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

accesului la justiție al victimelor și care ar 

trebui, prin urmare, condamnat cu 

fermitate; își reiterează solicitarea adresată 

ÎR/VP de a numi un RSUE pentru drept 

internațional umanitar și justiție 

internațională, cu mandatul de a promova, 

a integra și a reprezenta angajamentul UE 

față de lupta împotriva impunității și față 

de CPI în politicile externe ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  250 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; condamnă cu 

vehemență orice încercare de subminare a 

legitimității sau independenței sale și 

solicită UE și statelor membre să 

coopereze în mod consecvent pentru a 

sprijini investigațiile și deciziile CPI, cu 

scopul de a pune capăt impunității în 

cazul crimelor internaționale; salută 

reuniunea reprezentanților UE și ai CPI 

care a avut loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, 

cu scopul de a pregăti cea de a 2-a reuniune 

a Mesei rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 
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umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

Or. pt 

 

Amendamentul  251 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; condamnă în mod 

ferm orice încercare de subminare a 

legitimității sau independenței CPI și 

invită UE și statele membre să sprijine în 

mod consecvent examinările, investigațiile 

și deciziile CPI pentru a pune capăt 

impunității pentru cele mai grave crime 

internaționale; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 



 

PE610.682v01-00 40/105 AM\1134429RO.docxx 

RO 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  252 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; condamnă în mod 

ferm orice încercare de subminare a 

legitimității sau independenței CPI și 

invită UE și statele membre să sprijine în 

mod consecvent examinările, investigațiile 

și deciziile CPI pentru a pune capăt 

impunității pentru cele mai grave crime 

internaționale; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 
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la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  253 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 
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ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; solicită UE și 

statelor sale membre să nu se angajeze să 

colaboreze în vreun domeniu cu țările ai 

căror conducători fac obiectul unor 

mandate de arestare ale CPI și să nu 

întrețină relații diplomatice cu acestea; 

Or. fr 

 

Amendamentul  254 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 
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mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; consideră 

că Comisia, Serviciul European de 

Acțiune Externă și statele membre ar 

trebui să încurajeze în continuare țările 

terțe să ratifice și să aplice Statutul de la 

Roma; își reiterează solicitarea adresată 

ÎR/VP de a numi un RSUE pentru drept 

internațional umanitar și justiție 

internațională, cu mandatul de a promova, 

a integra și a reprezenta angajamentul UE 

față de lupta împotriva impunității și față 

de CPI în politicile externe ale UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  255 

Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; salută reuniunea 

reprezentanților UE și ai CPI care a avut 

loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul 

de a pregăti cea de a 2-a reuniune a Mesei 

rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

21. își reiterează întregul sprijin pentru 

CPI, Statutul de la Roma, Biroul 

procurorului, puterile proprio motu ale 

procurorului și progresele înregistrate în 

deschiderea unor noi anchete, fapt ce 

reprezintă un mijloc esențial în combaterea 

impunității persoanelor responsabile de 

crime de atrocitate; subliniază că este 

esențial ca statele să coopereze pentru 

arestarea persoanelor urmărite de CPI, 

oricare ar fi poziția acestora; salută 

reuniunea reprezentanților UE și ai CPI 

care a avut loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, 

cu scopul de a pregăti cea de a 2-a reuniune 

a Mesei rotunde UE-CPI, care a permis 

personalului competent din cadrul CPI și al 



 

PE610.682v01-00 44/105 AM\1134429RO.docxx 

RO 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

instituțiilor UE să identifice zonele comune 

de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o 

mai bună cooperare între cele două părți; 

ia, cu profund regret, act de recentele 

comunicări referitoare la renunțarea la 

statutul de părți semnatare ale Statutului de 

la Roma, fapt care generează o situație 

problematică din perspectiva accesului la 

justiție al victimelor și care ar trebui, prin 

urmare, condamnat cu fermitate; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a 

numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu 

mandatul de a promova, a integra și a 

reprezenta angajamentul UE față de lupta 

împotriva impunității și față de CPI în 

politicile externe ale UE; 

Or. et 

Amendamentul  256 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. îndeamnă UE și statele sale 

membre să adopte o poziție comună cu 

privire la crima de agresiune și 

Amendamentele de la Kampala și invită 

UE să dețină un loc de frunte în cadrul 

eforturilor globale pentru ratificarea 

Statutului de la Roma și a 

Amendamentelor de la Kampala și pentru 

activarea competenței Curții în materie de 

crimă de agresiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  257 

Ignazio Corrao 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la impunitatea continuă a 

persoanelor responsabile de încălcări ale 

dreptului internațional în întreaga lume și 

invită UE și statele sale membre să 

sprijine mecanismele de răspundere ale 

ONU și să voteze în favoarea tuturor 

rezoluțiilor privind răspunderea în cadrul 

forurilor multilaterale ale ONU, inclusiv 

al Consiliului pentru Drepturile Omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  258 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21b. își exprimă profunda îngrijorare 

cu privire la impunitatea continuă a 

persoanelor responsabile de încălcări ale 

dreptului internațional în întreaga lume și 

invită UE și statele sale membre să 

sprijine mecanismele de răspundere ale 

ONU și să sprijine în mod consecvent 

toate rezoluțiile privind răspunderea în 

cadrul forurilor multilaterale ale ONU, 

inclusiv al Consiliului pentru Drepturile 

Omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  259 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. consideră că UE ar trebui să își 

intensifice eforturile de promovare a 

statului de drept și a independenței 

sistemului judiciar la nivel multilateral și 

bilateral; încurajează UE să sprijine o 

administrare a justiției echitabilă la nivel 

mondial prin sprijinirea proceselor de 

reforme legislative și instituționale în țările 

terțe; încurajează, de asemenea, delegațiile 

UE și ambasadele statelor membre să 

monitorizeze în mod sistematic procesele 

în vederea promovării independenței 

sistemului judiciar; 

22. îndeamnă UE să își intensifice 

eforturile de promovare a statului de drept 

și a independenței sistemului judiciar la 

nivel multilateral și bilateral ca principiu 

fundamental pentru consolidarea 

democrației; încurajează UE să sprijine o 

administrare a justiției echitabilă la nivel 

mondial prin sprijinirea proceselor de 

reforme legislative și instituționale în țările 

terțe; încurajează, de asemenea, delegațiile 

UE și ambasadele statelor membre să 

monitorizeze în mod sistematic procesele 

în vederea promovării independenței 

sistemului judiciar; 

Or. en 

 

Amendamentul  260 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 22a. condamnă cu fermitate 

intimidarea și violența folosite împotriva 

practicienilor în domeniul dreptului, 

precum judecători, procurori și avocați; 

reiterează cu fermitate importanța vitală a 

independenței sistemului judiciar, a 

imparțialității ministerului public, precum 

și a caracterului inviolabil al dreptului 

necondiționat la apărare; condamnă 

violența și intimidarea în special atunci 

când sunt utilizate de stat și solicită UE și 

statelor membre, ca, în cadrul relațiilor 

lor internaționale, să devină promotori ai 

acestui aspect fundamental al democrației 

și al statului de drept; 
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Or. it 

 

Amendamentul  261 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

solicitanți de azil, refugiați și de migranți 

care suferă de pe urma gravelor încălcări 

ale drepturilor omului ca victime ale 

conflictelor, persecuțiilor, greșelilor de 

guvernare și a migrației ilegale, a traficului 

de persoane și a rețelelor de traficanți; 

subliniază nevoia urgentă de a aborda 

cauzele care stau la baza fluxurilor de 

migrație și, prin urmare, de a aborda 

dimensiunea externă a crizei refugiaților, 

inclusiv prin găsirea unor soluții 

sustenabile la conflictele din vecinătatea 

noastră prin dezvoltarea cooperării și a 

parteneriatelor cu țările terțe în cauză, fără 

a pierde din vedere importanța asigurării 

respectării drepturilor omului în acele 

țări; subliniază necesitatea unei abordări 

globale a migrației, bazată pe drepturile 

omului, și invită UE să colaboreze cu 

ONU, cu organizațiile regionale, cu 

guvernele și cu ONG-urile; invită, între 

timp, statele membre să respecte și să 

aplice integral pachetul adoptat de UE 

privind sistemul european comun de azil 

și legislația comună privind migrația, mai 

ales pentru a-i proteja pe solicitanții de 

azil vulnerabili, precum femeile, dar și 

persoanele LGTBI, împotriva violenței, a 

discriminării și a retraumatizării în cursul 

procedurii de azil; invită statele membre 

să recunoască faptul că vulnerabilitățile 

specifice ale persoanelor LGTBI trebuie 

să fie luate în considerare atunci când o 

țară este clasificată ca fiind „sigură” și să 
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țină seamă de acest lucru în deciziile 

privind cererile, plasamentul într-o țară și 

expulzarea; solicită să se prevadă 

acordarea de îngrijiri medicale specifice 

în mod necondiționat de-a lungul 

procesului de migrație și azil, în special 

pentru populațiile deosebit de vulnerabile, 

inclusiv pentru femei, precum și pentru 

persoanele transsexuale și intersexuale și 

pentru persoanele cu handicap; invită 

EASO să asigure o instruire adecvată a 

statelor membre, pentru a permite 

proceduri adecvate și chibzuite; invită 

statele membre să recunoască identitatea 

de gen a solicitanților de azil transgen 

pentru care deja a fost inițiată procedura 

de azil; invită statele membre să participe 

la programele de transfer, permițând 

reîntregirea familiilor și acordând vize 

umanitare; 

Or. en 

 

Amendamentul  262 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, sărăciei, represiunilor 

violente, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți în care multe 

autorități publice au responsabilități 

directe sau indirecte; este revoltat de 

creșterea dramatică a numărului de 

decese pe mare în Mediterana; subliniază 

nevoia urgentă de a aborda în mod real 

cauzele care stau la baza fluxurilor de 
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în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

migrație și, prin urmare, de a aborda 

dimensiunea externă a crizei refugiaților, 

inclusiv prin găsirea unor soluții 

sustenabile la conflictele din vecinătatea 

noastră prin dezvoltarea cooperării și a 

parteneriatelor cu țările terțe în cauză, dar 

și prin acordarea vizelor umanitare și 

deschiderea unor căi legale pentru 

migranți; subliniază incoerența politicilor 

Uniunii și, în special, denunță 

condiționalitatea ajutoarelor acordate 

anumitor țări prin acorduri de readmisie; 

reamintește necesitatea unei abordări 

globale a migrației, bazată pe drepturile 

omului, invită UE să intensifice 

colaborarea cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

consideră că ridicarea unor garduri sau 

ziduri, pe lângă faptul că nu elimină 

modelul economic al contrabandei și al 

traficanților, contribuie la dezvoltarea 

traficului de ființe umane; 

Or. fr 

 

Amendamentul  263 

Boris Zala 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 
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vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; este deosebit de îngrijorat cu 

privire la situația dificilă și numărul tot 

mai mare de PSI, inclusiv din vecinătatea 

estică a UE, care nu își pot exercita 

drepturile de bază de a se întoarce la 

casele lor și în țările lor de origine; 
subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. en 

 

Amendamentul  264 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin 

urmare, de a aborda dimensiunea externă 

a crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 

unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările 

terțe în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

violenței, persecuțiilor, greșelilor de 

guvernare, sărăciei și a migrației ilegale, a 

traficului de persoane și a rețelelor de 

traficanți; reamintește cu îngrijorare 

rapoartele privind încălcarea sistematică 

în statele membre ale UE și în țările 

vecine a drepturilor omului în cazul 

refugiaților; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la numărul 

impresionant de copii migranți neînsoțiți 

dispăruți; îndeamnă statele membre să 

acorde prioritate maximă funcționării 

depline a mecanismelor de transfer și de 

reîntregire a familiei; îndeamnă statele 

membre să acorde prioritate maximă 

reunirii rapide a minorilor neînsoțiți cu 

membrii familiei lor în UE și să îi sprijine 
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în mod adecvat pe toți ceilalți; subliniază 

necesitatea unei abordări globale a 

migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. en 

 

Amendamentul  265 

Kinga Gál, András Gyürk 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; invită UE și statele sale membre 

să acorde asistență umanitară în 

domeniul educației, locuințelor, sănătății 

și în alte scopuri umanitare care să îi 

ajute pe refugiații aflați cel mai aproape 

de țara lor de origine și să sprijine 

întoarcerea lor acolo; subliniază 

necesitatea unei abordări globale a 

migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. en 
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Amendamentul  266 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale și cu guvernele; de asemenea se 

impune existența unei cooperări și cu  

organizațiile neguvernamentale, care nu 

trebuie să înlocuiască și nici să împiedice 

autoritățile naționale în îndeplinirea 

atribuțiilor acestora; 

Or. el 

 

Amendamentul  267 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane 

și a rețelelor de traficanți; subliniază 

nevoia urgentă de a aborda cauzele care 

stau la baza fluxurilor de migrație și, prin 

urmare, de a aborda dimensiunea externă a 

crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 

unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările 

terțe în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de solicitanții de azil și 

migranții care suferă de pe urma gravelor 

încălcări în creștere ale drepturilor omului 

în drumul lor spre Europa; subliniază 

nevoia urgentă de a aborda cauzele care 

stau la baza fluxurilor de migrație și, prin 

urmare, de a aborda dimensiunea externă a 

crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 

unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră, care să fie în 

conformitate cu dreptul internațional; 

subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. en 

 

Amendamentul  268 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele profunde ale 

fluxurilor de migrație și, prin urmare, de a 

aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 
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vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările 

terțe în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

vecinătatea noastră; subliniază necesitatea 

unei abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

Or. en 

 

Amendamentul  269 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane 

și a rețelelor de traficanți; subliniază 

nevoia urgentă de a aborda cauzele care 

stau la baza fluxurilor de migrație și, prin 

urmare, de a aborda dimensiunea externă a 

crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 

unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă 

față de numărul tot mai mare al 

încălcărilor drepturilor omului în cazul 

migranților și al solicitanților de azil, 

inclusiv față de numărul tot mai mare de 

femei, pe parcursul călătoriei lor către 

Europa; subliniază nevoia urgentă de a 

găsi soluții pe termen lung bazate pe 

respectarea drepturilor omului și a 

demnității și, prin urmare, de a aborda 

dimensiunea externă a crizei refugiaților, 

inclusiv prin găsirea unor soluții 

sustenabile la conflictele din vecinătatea 

noastră prin dezvoltarea cooperării și a 

parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 

subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. pt 

 

Amendamentul  270 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 



 

AM\1134429RO.docxx 55/105 PE610.682v01-00 

 RO 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 

în cauză; subliniază necesitatea unei 

abordări globale a migrației, bazată pe 

drepturile omului, și invită UE să 

colaboreze cu ONU, cu organizațiile 

regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; 

23. își exprimă îngrijorarea profundă și 

solidaritatea față de numărul mare de 

refugiați și de migranți care suferă de pe 

urma gravelor încălcări ale drepturilor 

omului ca victime ale conflictelor, 

persecuțiilor, greșelilor de guvernare și a 

migrației ilegale, a traficului de persoane și 

a rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a aborda cauzele care stau la 

baza fluxurilor de migrație și, prin urmare, 

de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 

soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea, 

printre altele, a cooperării și a 

parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 

subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și 

invită UE să colaboreze cu ONU, cu 

organizațiile regionale, cu guvernele și cu 

ONG-urile; 

Or. en 

 

Amendamentul  271 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. înțelege că ar trebui să se pună 

accentul în continuare pe parteneriatele și 

cooperarea cu țări-cheie de origine, de 

tranzit și de destinație și subliniază 

importanța de a aborda cauzele care stau 

la baza fluxurilor de migrație și, prin 

urmare, de a aborda dimensiunea externă 

a crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 
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unor soluții sustenabile la conflictele din 

vecinătatea noastră prin dezvoltarea 

cooperării și a parteneriatelor cu țările 

terțe în cauză; condamnă însă încercarea 

de a externaliza responsabilitățile statelor 

membre către țări terțe; regretă 

Declarația UE-Turcia privind migrația și 

încercarea de a o reproduce cu alte țări 

terțe, cum ar fi Libia; condamnă cursul 

acțiunii convenit în cadrul Summitului de 

la Valletta și instrumentalizarea 

Procesului de la Khartoum pentru 

finanțarea regimurilor represive, cum ar 

fi cele din Etiopia, Eritreea și Sudan, sub 

pretextul limitării migrației spre Europa; 

consideră că această politică defectuoasă 

încalcă principiile UE în domeniul 

drepturilor omului și subminează orice 

politică externă menită să promoveze 

drepturile omului, statul de drept și 

obiectivele de dezvoltare ale mileniului 

(ODM) și este contraproductivă pe termen 

lung, conducând la un cerc vicios de 

abuzuri și represiuni care vor consolida 

cauzele care îi determină pe oameni să 

fugă din țările lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  272 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. își reiterează invitația adresată UE 

să se asigure că toate acordurile de 

cooperare în materie de migrație și de 

readmisie încheiate cu statele din afara 

UE respectă cu strictețe dreptul 

internațional al drepturilor omului, 

legislația privind refugiații și dreptul 

maritim internațional, în special 
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Convenția privind statutul refugiaților; 

insistă asupra necesității de a integra 

mecanisme de evaluare preliminară, 

precum și de monitorizare, pentru a 

evalua impactul asupra drepturilor 

omului al cooperării cu țări terțe în 

domeniul migrației; în acest context, 

invită UE să sporească transparența și să 

asigure controlul parlamentar și 

supravegherea democratică în cazul 

acestor acorduri; subliniază necesitatea 

de a disocia cooperarea pentru dezvoltare 

de cooperarea pentru readmisie sau 

gestionarea migrației; insistă asupra 

integrării și monitorizării drepturilor 

omului în toate activitățile desfășurate de 

Frontex; 

Or. en 

 

Amendamentul  273 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. subliniază faptul că numai 

răspunsurile bazate pe principiul 

solidarității și pe o strategie globală care 

promovează migrația sigură și legală cu 

respectarea deplină a drepturilor omului 

și a valorilor fundamentale pot aduce 

soluții în ceea ce privește evoluția globală 

a fluxurilor de migrație și drama 

refugiaților; solicită UE și statelor sale 

membre să promoveze pacea și să sprijine 

și să promoveze procesul de pace și 

dialogul la nivel mondial, excluzând orice 

participare la intervențiile militare; 

subliniază faptul că migrația necesită o 

strategie globală bazată pe drepturile 

omului, care să implice, de asemenea, 

ajutorul umanitar și asistența pentru 

dezvoltare; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  274 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. subliniază că, pentru a evita 

traficul și introducerea ilegală de 

migranți, este necesar să se creeze 

coridoare umanitare sigure, care să 

permită depunerea cererii de protecție 

internațională înainte de plecarea la 

birourile dedicate înființate de Uniunea 

Europeană, în urma acordului bilateral 

cu țara terță, în taberele de refugiați 

situate în țările de lângă cele aflate în 

conflict sau la birourile delegațiilor UE 

sau la reprezentanțele diplomatice ale 

statelor membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  275 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. invită UE și statele membre să 

instituie o transparență totală în privința 

fondurilor alocate țărilor terțe pentru 

cooperarea în domeniul migrației și să 

asigure faptul că o astfel de cooperare nu 

aduce beneficii, în mod direct sau 

indirect, sistemelor de securitate, de 

poliție și judiciare implicate în încălcarea 

drepturilor omului; 
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Or. en 

 

Amendamentul  276 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. solicită Uniunii și statelor membre 

să țină seama de persecuția și 

discriminarea suferite de migranți; 

subliniază faptul că noțiunile de țări 

sigure și de țări de origine sigure nu 

trebuie să împiedice examinarea 

individuală a cererilor de azil; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la proliferarea 

negocierilor pe tema readmisiei și 

returnării; solicită, în acest sens, 

suspendarea tuturor acordurilor de 

readmisie cu țările care nu respectă 

drepturile omului; invită statele membre 

să respecte principiul nereturnării în 

țările în care viața și libertatea acestor 

persoane sunt amenințate; solicită ca, în 

orice situație, să fie luată în considerare 

cererea migranților care au nevoie de 

protecție internațională; 

Or. fr 

 

Amendamentul  277 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23b. avertizează împotriva 

instrumentalizării politicii externe a UE 

ca „gestionare a migrației” și subliniază 

că orice încercare de a colabora cu țări 

terțe în domeniul migrației trebuie să fie 
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însoțită de îmbunătățirea condițiilor în 

materie de drepturi ale omului din țările 

respective; 

Or. en 

 

Amendamentul  278 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 c (nou) 

 
Propunere de rezoluție Amendamentul 

 23c. invită UE și statele membre să 

semneze acorduri de mobilitate, care să 

promoveze schimburile de competențe 

indiferent de nivelul de calificare, inclusiv 

pentru persoanele cel mai puțin calificate; 

solicită instituirea unor programe 

permanente și obligatorii de reinstalare, 

care să permită reîntregirea familiilor și 

acordarea de vize umanitare pentru a 

avea posibilitatea de a intra într-o țară 

terță pentru a solicita azil; 

Or. fr 

 

Amendamentul  279 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23d. respinge orice încercare de a 

externaliza politicile Uniunii Europene 

privind migrația; respinge orice acord 

care nu garantează protecția refugiaților 

și respectarea drepturilor fundamentale 

ale migranților; condamnă crearea și 

punerea în aplicare a Fondului fiduciar 

de urgență pentru stabilitate și pentru 
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combaterea cauzelor profunde ale 

migrației neregulamentare și ale 

strămutărilor de persoane în Africa, în 

mare parte finanțat din Fondul european 

de dezvoltare (FED), precum și cu privire 

la extinderea Procesului de la Rabat în 

țările din Cornul Africii în care guvernele 

au fost condamnate de CPI sau de ONU, 

sau Procesul de la Khartoum; solicită 

evaluarea și monitorizarea acestor 

mecanisme și a acestui fond, precum și a 

oricărui acord similar, cum ar fi 

declarația UE-Turcia; 

Or. fr 

 

Amendamentul  280 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 e (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23e. reafirmă principiul dreptului de a 

trăi în cadrul unei familii și solicită UE și 

statelor sale membre să depună toate 

eforturile pentru a se asigura că acesta 

este respectat în întreaga lume, solicită în 

acest sens cooperarea cu țările terțe și o 

evaluare a schemelor de ajutor pentru 

migranți și solicitanți de azil; 

Or. fr 

 

Amendamentul  281 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 f (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23f. cere să fie garantate, în special în 
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cadrul acordurilor încheiate cu țările 

terțe, drepturile migranților, indiferent de 

statutul lor, să fie respectat dreptul 

internațional și încurajează adoptarea 

legislației relevante, inclusiv în ceea ce 

privește azilul, ceea ce înseamnă, în 

special, că simpla trecere ilegală a unei 

frontiere nu trebuie considerată un motiv 

de pedeapsă cu închisoarea; 

Or. fr 

 

Amendamentul  282 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că cooperarea pentru 

dezvoltare și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice ar 

trebui să meargă mână în mână; 

reamintește, în acest context, că ONU a 

declarat că, în absența unei abordări bazate 

pe drepturile omului, obiectivele de 

dezvoltare nu pot fi realizate integral; 

reamintește, de asemenea, că UE s-a 

angajat să sprijine țările partenere, ținând 

seama de nivelul lor de dezvoltare și de 

progresele înregistrate în ceea ce privește 

drepturile omului și democrația; 

24. consideră că cooperarea pentru 

dezvoltare și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice, 

inclusiv a statului de drept și a bunei 

guvernanțe, ar trebui să meargă mână în 

mână; reamintește, în acest context, că 

ONU a declarat că, în absența unei 

abordări bazate pe drepturile omului, 

obiectivele de dezvoltare nu pot fi realizate 

integral; reamintește, de asemenea, că UE 

s-a angajat să sprijine țările partenere, 

ținând seama de nivelul lor de dezvoltare și 

de progresele înregistrate în ceea ce 

privește drepturile omului și democrația; 

Or. en 

 

Amendamentul  283 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. solicită UE și statelor sale membre 

să intensifice sprijinul financiar pentru 

ajutorul umanitar și asistența pentru 

dezvoltare; regretă faptul că majoritatea 

statelor membre ale UE nu au atins 

obiectivul de 0,7 % din VNB în ceea ce 

privește asistența oficială pentru 

dezvoltare, contrar angajamentelor luate 

în urmă cu 45 de ani, precum și că unele 

state chiar au redus procentul destinat 

asistenței pentru dezvoltare; solicită 

insistent ca asistența pentru dezvoltare să 

nu fie utilizată în cadrul politicilor în 

materie de migrație; invită UE și statele 

sale membre să nu includă fondurile 

utilizate pentru primirea refugiaților sau a 

migranților ori politicile de control sau de 

returnare a migranților în cadrul 

asistenței pentru dezvoltare; 

Or. fr 

 

Amendamentul  284 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. reamintește că al doilea criteriu 

din Poziția comună 2008/944/PESC 

obligă statele membre să examineze 

fiecare licență de export de arme în 

privința respectării drepturilor omului de 

către țara de destinație; regretă 

numeroasele cazuri de nerespectare a 

acestui criteriu de către statele membre; 

solicită o reformă a procesului de 

evaluare a proiectelor de exporturi de 

arme, în special prin introducerea unei 

evaluări a riscurilor bazată pe situația 

generală din țara respectivă, introducând, 
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prin urmare, principiul precauției; 

recomandă, de asemenea, să se inițieze 

discuții privind extinderea criteriului al 

doilea, astfel încât să includă indicatori de 

guvernanță democratică, care ar putea 

ajuta la stabilirea altor garanții împotriva 

consecințelor negative neintenționate ale 

exporturilor de arme; 

Or. en 

 

Amendamentul  285 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24a. reiterează  importanța 

fundamentală a luptei împotriva corupției, 

în toate formele sale, pentru a se putea 

asigura, astfel, statul de drept, democrația 

și respectul pentru drepturile omului; 

condamnă cu fermitate orice 

comportament legat de practicile corupte, 

inclusiv din partea actorilor politici și 

comerciali europeni; 

Or. it 

 

Amendamentul  286 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24b. reamintește angajamentul din 

Planul de acțiune al UE privind drepturile 

omului și democrația al Comisiei, al 

SEAE și al Consiliului de a dezvolta și de 
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a pune în aplicare, până în 2017, o 

politică de diligență pentru a asigura 

faptul că sprijinul UE pentru forțele de 

securitate, cum ar fi programul UE 

pentru consolidarea capacităților ca 

sprijin pentru securitate și dezvoltare 

(CBSD), este în conformitate cu punerea 

în aplicare a politicii UE privind 

drepturile omului și contribuie la aceasta 

și este coerent cu promovarea, protecția și 

aplicarea dreptului internațional al 

drepturilor omului și a dreptului 

internațional umanitar, de la caz la caz; 

Or. en 

 

Amendamentul  287 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 24c. reamintește Rezoluția sa din 27 

februarie 2014 referitoare la utilizarea 

dronelor înarmate; își exprimă profunda 

îngrijorare cu privire la utilizarea 

dronelor înarmate în afara cadrului 

juridic internațional; invită UE să 

dezvolte urgent un cadru obligatoriu din 

punct de vedere juridic pentru utilizarea 

dronelor înarmate pentru a asigura faptul 

că statele membre, în conformitate cu 

obligațiile legale care le revin, nu comit 

asasinate cu țintă precisă ilegale și nu 

facilitează comiterea unor astfel de 

asasinate de către alte state; invită, 

totodată, Comisia să informeze 

Parlamentul în mod adecvat cu privire la 

utilizarea fondurilor UE pentru toate 

proiectele de cercetare și dezvoltare 

asociate cu construcția de drone; solicită 

efectuarea unor evaluări ale impactului 

asupra drepturilor omului în ce privește 
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viitoarele proiecte de dezvoltare de drone; 

îndeamnă VP/ÎR să interzică dezvoltarea, 

producerea și utilizarea unor sisteme de 

arme pe deplin autonome care permit 

efectuarea de atacuri fără intervenție 

umană; 

Or. en 

 

Amendamentul  288 

Janusz Korwin-Mikke 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor 

LGBTI, în conformitate cu orientările UE 

pe acest subiect; recomandă punerea în 

aplicare a orientărilor, inclusiv prin 

instruirea personalului UE din țările 

terțe; consideră regretabil faptul că 72 de 

țări incriminează în continuare 

homosexualitatea, dintre care 13 aplică 

pedeapsa cu moartea, și consideră că 

practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână 

nepedepsite; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  289 

Liliana Rodrigues, Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele 

Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, dintre care 

13 aplică pedeapsa cu moartea, și consideră 

că practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână nepedepsite; 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor omului în cazul 

persoanelor LGBTI, în conformitate cu 

orientările UE pe acest subiect; solicită 

punerea deplină în aplicare a orientărilor, 

inclusiv prin instruirea personalului UE din 

țările terțe; consideră regretabil faptul că 

72 de țări incriminează în continuare 

homosexualitatea, dintre care 13 aplică 

pedeapsa cu moartea, și consideră că 

practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală, identitatea de gen sau 

caracteristicile sexuale, cum ar fi 

excluderile forțate, infracțiunile motivate 

de ură și discursurile de incitare la ură, 

atât online, cât și offline, violurile 

corective și mutilările genitale 

intersexuale nu ar trebui să rămână 

nepedepsite; 

Or. en 

 

Amendamentul  290 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, dintre care 

13 aplică pedeapsa cu moartea, și 

consideră că practicile și actele de 

violență împotriva persoanelor bazate pe 

orientarea lor sexuală nu ar trebui să 

rămână nepedepsite; 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, dintre care 

13 aplică pedeapsa cu moartea; 
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Or. en 

 

Amendamentul  291 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, dintre care 

13 aplică pedeapsa cu moartea, și consideră 

că practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână nepedepsite; 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, este 

îngrozit că 13 dintre acestea aplică 

pedeapsa cu moartea, și consideră că 

practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână nepedepsite; 

Or. it 

 

Amendamentul  292 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări incriminează 

în continuare homosexualitatea, dintre care 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; denunță 

cu fermitate faptul că 72 de țări 

incriminează în continuare 
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13 aplică pedeapsa cu moartea, și consideră 

că practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână nepedepsite; 

homosexualitatea, dintre care 13 aplică 

pedeapsa cu moartea, și consideră că 

practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână nepedepsite; 

Or. en 

 

Amendamentul  293 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de consolidare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

regretabil faptul că 72 de țări 

incriminează în continuare 
homosexualitatea, dintre care 13 aplică 

pedeapsa cu moartea, și consideră că 

practicile și actele de violență împotriva 

persoanelor bazate pe orientarea lor 

sexuală nu ar trebui să rămână 

nepedepsite; 

25. consideră că UE ar trebui să își 

continue eforturile de asigurare a 

respectării drepturilor persoanelor LGBTI, 

în conformitate cu orientările UE pe acest 

subiect; recomandă punerea în aplicare a 

orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; consideră 

că homosexualitatea nu ar trebui 

incriminată și că actele de violență, 

inclusiv pedeapsa cu moartea, îndreptate 

împotriva persoanelor pe baza orientării 

lor sexuale, trebuie să fie dezaprobate și 

evitate; 

Or. el 

 

Amendamentul  294 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. este extrem de îngrijorat de 

condițiile de detenție și de situația 
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închisorilor dintr-o serie de state; 

consideră că este esențială combaterea 

tuturor formelor de tortură și de 

maltratare, inclusiv de natură 

psihologică, ale persoanelor deținute și 

intensificarea eforturilor pentru 

respectarea dreptului internațional în 

domeniu; consideră că refuzul de a 

permite deținuților accesul la asistență 

medicală și medicamente, în special 

pentru boli precum hepatita sau HIV, 

constituie maltratare sau chiar acte de 

tortură și pot fi considerate ca neacordare 

de asistență unei persoane aflate în 

pericol; 

Or. fr 

 

Amendamentul  295 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. salută legalizarea căsătoriilor sau 

a uniunilor civile între persoane de 

același sex într-un număr din ce în ce mai 

mare de țări din lume – 28 până în 

prezent; încurajează instituțiile UE și 

statele membre să contribuie în 

continuare la recunoașterea căsătoriilor 

sau a uniunilor între persoane de același 

sex ca o chestiune politică, socială, 

precum și ca o chestiune legată de 

drepturile omului și drepturile civile; 

Or. en 

 

Amendamentul  296 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării în mod 

egal a drepturilor omului și subminează 

procesele democratice, cum ar fi statul de 

drept și administrarea echitabilă a justiției; 

își exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu 

țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a 

afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în 

Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească 

expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și 

mai sistematic în eforturile lor de a 

combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării în mod 

egal a drepturilor omului și subminează 

procesele democratice, cum ar fi statul de 

drept și administrarea echitabilă a justiției; 

își exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu 

țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a 

afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în 

Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească 

expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și 

mai sistematic în eforturile lor de a 

combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; solicită, în 

special Comisiei, să negocieze dispoziții în 

materie de combatere a corupției în 

cadrul tuturor viitoarelor acorduri 

comerciale pe care le negociază cu țările 

terțe; 

Or. fr 

 

Amendamentul  297 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării în mod 

egal a drepturilor omului și subminează 

procesele democratice, cum ar fi statul de 

drept și administrarea echitabilă a justiției; 

își exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării în mod 

egal a drepturilor omului și subminează 

procesele democratice, statul de drept și 

administrarea echitabilă a justiției; își 

exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu 
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țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a 

afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în 

Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească 

expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și 

mai sistematic în eforturile lor de a 

combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; 

țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a 

afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în 

Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească 

expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și 

mai sistematic în eforturile lor de a 

combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; 

Or. el 

 

Amendamentul  298 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării în mod 

egal a drepturilor omului și subminează 

procesele democratice, cum ar fi statul de 

drept și administrarea echitabilă a justiției; 

își exprimă convingerea că UE ar trebui să 

sublinieze în toate platformele de dialog cu 

țările terțe importanța integrității, a 

responsabilității și a bunei gestionări a 

afacerilor publice, a finanțelor publice și a 

bunurilor publice, după cum se prevede în 

Convenția ONU împotriva corupției 

(UNCAC); recomandă UE să folosească 

expertiza de care dispune pentru a sprijini 

țările terțe într-un mod mai consecvent și 

mai sistematic în eforturile lor de a 

combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; 

26. reamintește că corupția reprezintă o 

amenințare la adresa exercitării drepturilor 

omului, subminează bazele democrației și 

erodează statul de drept, administrarea 

echitabilă a justiției; își exprimă 

convingerea că UE ar trebui să sublinieze 

în toate platformele de dialog cu țările terțe 

importanța integrității, a responsabilității și 

a bunei gestionări a afacerilor publice, a 

finanțelor publice și a bunurilor publice, 

după cum se prevede în Convenția ONU 

împotriva corupției (UNCAC); recomandă 

UE să folosească expertiza de care dispune 

pentru a sprijini țările terțe într-un mod mai 

consecvent și mai sistematic în eforturile 

lor de a combate corupția, prin înființarea 

și consolidarea unor instituții anticorupție 

independente și eficiente; 

Or. fr 
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Amendamentul  299 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. avertizează cu privire la 

deteriorarea democrației și a drepturilor 

omului în state candidate la aderarea la 

Uniunea Europeană; reamintește că orice 

stat care dorește să adere la UE trebuie să 

garanteze pe deplin drepturile omului și 

să îndeplinească cu strictețe criteriile de 

la Copenhaga; îndeamnă Consiliul 

European să încheie procesele de 

negociere în cazuri de încălcări flagrante 

ale drepturilor omului sau de abolire a 

sistemului democratic într-un stat 

candidat la aderarea la Uniunea 

Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  300 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; subliniază că ONU a estimat că 
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vor exista aproximativ 150 de milioane de 

refugiați de mediu până în anul 2050; 

solicită, așadar, o definiție la nivel 

internațional și legală a termenului 

„refugiat climatic” și o acțiune 

diplomatică puternică a comunității 

internaționale pentru a modifica 

Convenția din 1951 privind statutul 

refugiaților și pentru a include categoria 

de „refugiați climatici”; 

Or. en 

 

Amendamentul  301 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; 

27. subliniază în mod clar obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor, 

întreprinderilor și ale altor responsabili în 

ceea ce privește atenuarea schimbărilor 

climatice, prevenirea efectelor negative ale 

acestora în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; subliniază legătura intrinsecă 

dintre politicile comerciale, politicile de 

mediu și politicile de dezvoltare și 

impactul pozitiv și negativ pe care aceste 

politici îl pot avea asupra drepturilor 

omului; 

Or. it 

 

Amendamentul  302 

Marie-Christine Vergiat 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; subliniază că schimbările de 

mediu pot afecta cele mai elementare 

drepturi ale omului, precum accesul la 

apă, la resurse naturale, la hrană; 

Or. fr 

 

Amendamentul  303 

Miroslav Poche 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; 

27. subliniază obligațiile și 

responsabilitățile esențiale ale statelor și 

ale altor responsabili în ceea ce privește 

atenuarea schimbărilor climatice, 

prevenirea efectelor negative ale acestora 

în materie de drepturile omului și 

promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a 

schimbărilor climatice și de adaptare la 

acestea sunt adecvate, suficient de 

ambițioase, nediscriminatorii și respectă 

obligațiile în materie de drepturi ale 

omului; salută dedicarea ONG-urilor de a 
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promova integrarea schimbărilor 

climatice și a drepturilor omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  304 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. subliniază faptul că, începând cu 

anul 2008, fenomenele precum 

acapararea terenurilor au crescut 

semnificativ și că, potrivit FAO, între 50 și 

80 de milioane de hectare de teren agricol 

din țările în curs de dezvoltare fac 

obiectul unor negocieri privind 

cumpărarea sau închirierea lor de către 

investitorii internaționali, două treimi 

dintre acestea fiind situate în Africa 

Subsahariană; consideră că lupta 

împotriva exploatării și a acaparării 

resurselor ar trebui să constituie o 

prioritate; atrage în mod deosebit atenția 

asupra legăturii dintre această exploatare 

a resurselor și finanțarea conflictelor, 

războaielor și violenței, precum și asupra 

consecințelor acestora în ceea ce privește 

mobilitatea populațiilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  305 

Pier Antonio Panzeri, Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. invită instituțiile internaționale, 
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guvernele naționale, ONG-urile și 

persoanele fizice să lucreze în sinergie 

pentru a pune la dispoziție un cadru de 

reglementare adecvat pentru a garanta 

accesul la o cantitate minimă de apă 

pentru toți oamenii; subliniază faptul că 

apa nu ar trebui să fie o marfă, ci un 

aspect legat de dezvoltare și durabilitate și 

că privatizarea din sectorul apelor nu 

scutește statele de responsabilitățile lor în 

materie de drepturi ale omului; invită 

țările în care apa reprezintă una dintre 

cauzele tensiunilor sau ale conflictelor să 

coopereze în direcția partajării resurselor 

de apă pentru a ajunge la o situație 

reciproc avantajoasă pentru durabilitate 

și dezvoltarea pașnică a regiunii; 

Or. en 

 

Amendamentul  306 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. condamnă cu fermitate practicile 

care pun în pericol drepturile omului, 

precum practicile de acaparare a 

terenurilor, utilizarea nediscriminatorie a 

resurselor naturale și traficul de deșeuri; 

invită Comisia să ia măsuri urgente ca 

răspuns la numeroasele rezoluții ale 

Parlamentului adoptate recent în acest 

domeniu; 

Or. it 

 

Amendamentul  307 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază că UE ar trebui să 

continue să sprijine în mod activ instituțiile 

democratice și eficiente din domeniul 

drepturilor omului și societatea civilă în 

eforturile întreprinse pentru promovarea 

democratizării; salută, în acest context, 

eforturile consecvente ale Fondului 

European pentru Democrație de promovare 

a democrației și respectare a drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului în 

vecinătatea estică și sudică a UE; 

28. subliniază că UE ar trebui să 

continue să sprijine în mod activ instituțiile 

democratice și eficiente din domeniul 

drepturilor omului și societatea civilă în 

eforturile întreprinse pentru promovarea 

democratizării; salută asistența deosebit de 

prețioasă acordată organizațiilor societății 

civile din întreaga lume în cadrul 

Instrumentului european pentru 

democrație și drepturile omului, care 

constituie în continuare instrumentul 

emblematic al UE pentru punerea în 

aplicare a politicii sale externe în 

domeniul drepturilor omului; salută, de 

asemenea, eforturile consecvente ale 

Fondului European pentru Democrație de 

promovare a democrației și respectare a 

drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului în vecinătatea estică și sudică a UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  308 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. subliniază că UE ar trebui să 

continue să sprijine în mod activ instituțiile 

democratice și eficiente din domeniul 

drepturilor omului și societatea civilă în 

eforturile întreprinse pentru promovarea 

democratizării; salută, în acest context, 

eforturile consecvente ale Fondului 

European pentru Democrație de 

promovare a democrației și respectare a 

drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului în vecinătatea estică și sudică 

28. subliniază că UE ar trebui să 

continue să sprijine în mod activ instituțiile 

democratice și eficiente din domeniul 

drepturilor omului și societatea civilă în 

eforturile întreprinse pentru promovarea 

democratizării; 
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a UE; 

Or. el 

 

Amendamentul  309 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. reamintește că experiența dobândită 

și învățămintele desprinse din tranziția 

către democrație în cadrul politicilor de 

extindere și de vecinătate ar putea contribui 

în mod pozitiv la identificarea de bune 

practici care ar putea fi utilizate pentru a 

sprijini și consolida alte procese de 

democratizare la nivel mondial; 

29. reamintește că experiența dobândită 

și învățămintele desprinse din tranziția 

către democrație în cadrul politicilor de 

extindere și de vecinătate ar putea contribui 

în mod pozitiv la identificarea de bune 

practici care ar putea fi utilizate pentru a 

sprijini și consolida procesele de 

democratizare la nivel mondial; 

Or. el 

 

Amendamentul  310 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. subliniază că politica de extindere 

este unul dintre cele mai puternice 

instrumente pentru consolidarea 

respectării principiilor democratice și a 

drepturilor omului având în vedere 

evoluțiile politice actuale din țările 

candidate și potențial candidate; invită 

Comisia să își intensifice eforturile de a 

sprijini consolidarea culturilor politice 

democratice, respectarea statului de drept, 

independența mass-mediei și a sistemului 

judiciar și lupta împotriva corupției în 

țările respective; 
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Or. en 

 

Amendamentul  311 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29b. își reiterează, în acest context, 

invitația adresată Comisiei de a elabora 

orientări ale UE pentru sprijinirea 

democrației; 

Or. en 

 

Amendamentul  312 

Tokia Saïfi 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; subliniază, de 

asemenea, necesitatea ca Uniunea să își 

respecte angajamentul față de partenerii 

săi, în special față de cei din vecinătatea 

sa, de a sprijini reformele economice, 

sociale și politice, de a proteja drepturile 

omului și de a contribui la instaurarea 

statului de drept, acestea fiind cele mai 

bune mijloace de a consolida ordinea 

internațională și de a asigura stabilitatea 

vecinătății UE; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  313 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; reamintește că 

Uniunea pentru Mediterana poate și ar 

trebui să modeleze dialogul politic în acest 

domeniu și să insiste asupra unei agende 

puternice în materie de drepturi ale 

omului și democrație în regiune; 

Or. en 

 

Amendamentul  314 

Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin Björk, Tanja Fajon 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

protecția, promovarea și punerea în 

aplicare a drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că protecția, promovarea și punerea 

în aplicare a drepturilor omului și a 

democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  315 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt în interesul țărilor 

partenere și al UE; 

30. își exprimă convingerea că, în 

politica europeană de vecinătate revizuită, 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice ar trebui să ocupe 

în continuare un loc central; reiterează 

faptul că promovarea drepturilor omului și 

a democrației sunt atât în interesul țărilor 

partenere, cât și al UE; 

Or. fr 

 

Amendamentul  316 

Andi Cristea 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. subliniază că consolidarea păcii 

implică eforturi pentru prevenirea și 

reducerea conflictelor și consolidarea 

rezilienței instituțiilor politice, 

socioeconomice și de securitate, pentru a 

pune bazele păcii și dezvoltării durabile pe 

termen lung; subliniază că promovarea 

statului de drept, a bunei guvernanțe și a 

drepturilor omului este fundamentală 

pentru susținerea păcii; 

Or. en 

 

Amendamentul  317 
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Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 31 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. recomandă UE să-și intensifice 

eforturile vizând elaborarea unei abordări 

mai cuprinzătoare a proceselor de 

democratizare, alegerile libere și corecte 

reprezentând doar o dimensiune a 

acestora, cu scopul de a contribui în mod 

pozitiv la consolidarea instituțiilor 

democratice și a încrederii publice în 

procesele electorale în întreaga lume; 

31. recomandă UE să-și intensifice 

eforturile vizând elaborarea unei abordări 

mai cuprinzătoare a proceselor de 

democratizare, alegerile libere și corecte, 

pluralitatea mass-mediei și repartizarea 

egală a timpului afectat luărilor de cuvânt 

ale candidaților nu sunt decât o 

dimensiune a acestora, cu scopul de a 

contribui în mod pozitiv la consolidarea 

instituțiilor democratice și a încrederii 

publice în procesele electorale în întreaga 

lume; 

Or. fr 

 

Amendamentul  318 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. salută cele opt misiuni de observare 

a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de 

experți electorali (MEE) desfășurate la 

nivel mondial de către UE în 2016; 

subliniază faptul că, începând din 2015, 

UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; 

reiterează opinia pozitivă privind sprijinul 

continuu acordat de UE proceselor 

electorale și asistența electorală și sprijinul 

oferit de UE observatorilor interni; salută 

și sprijină pe deplin activitatea Grupului 

de susținere a democrației și de 

coordonare a alegerilor (GDA) în această 

privință; 

32. salută cele opt misiuni de observare 

a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de 

experți electorali (MEE) desfășurate la 

nivel mondial de către UE în 2016; 

subliniază faptul că, începând din 2015, 

UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; 

reiterează opinia pozitivă privind sprijinul 

continuu acordat de UE proceselor 

electorale și asistența electorală și sprijinul 

oferit de UE observatorilor interni; 
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Or. en 

 

Amendamentul  319 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. salută cele opt misiuni de observare 

a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de 

experți electorali (MEE) desfășurate la 

nivel mondial de către UE în 2016; 

subliniază faptul că, începând din 2015, 

UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; 

reiterează opinia pozitivă privind sprijinul 

continuu acordat de UE proceselor 

electorale și asistența electorală și sprijinul 

oferit de UE observatorilor interni; salută 

și sprijină pe deplin activitatea Grupului de 

susținere a democrației și de coordonare a 

alegerilor (GDA) în această privință; 

32. salută cele opt misiuni de observare 

a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de 

experți electorali (MEE) desfășurate la 

nivel mondial de către UE în 2016; 

subliniază faptul că, începând din 2015, 

UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; 

reiterează opinia pozitivă privind sprijinul 

continuu acordat de UE proceselor 

electorale și asistența electorală; salută și 

sprijină pe deplin activitatea Grupului de 

susținere a democrației și de coordonare a 

alegerilor (GDA) în această privință; 

Or. fr 

 

Amendamentul  320 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34a. încurajează statele să promoveze 

includerea educației în domeniul 

drepturilor omului în cadrul sistemelor 

lor școlare, fie prin programa de 

învățământ și materialele didactice, fie 

prin intermediul politicilor și practicilor 

care permit crearea unor medii în care 

drepturile omului sunt respectate; 

Or. pt 
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Amendamentul  321 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34b. recomandă ca punerea în aplicare 

a măsurilor de austeritate, care au un 

impact asupra accesului universal la 

servicii publice de înaltă calitate sau care 

pot compromite sistemul de securitate 

socială, să apere drepturile economice, 

sociale și culturale ale grupurilor celor 

mai vulnerabile, și ca astfel de măsuri să 

fie luate în ultimă instanță, să respecte 

principiile proporționalității și 

nediscriminării și să garanteze demnitatea 

umană; 

Or. pt 

 

Amendamentul  322 

Liliana Rodrigues 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34c. subliniază importanța asigurării 

faptului că drepturile omului sunt incluse 

în politicile sociale, educație, sănătate și 

securitate, alături de accesul la bunuri și 

servicii, precum apa și igiena; 

Or. pt 

 

Amendamentul  323 

Liliana Rodrigues 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 34 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 34d. încurajează colectarea și analiza 

datelor statistice defalcate și riguroase 

privind populația, ca modalitate de 

prevenire a discriminării împotriva unor 

grupuri specifice, în colaborare cu 

instituțiile naționale din domeniul 

drepturilor omului și cu societatea civilă; 

Or. pt 

Amendamentul  324 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută adoptarea Raportului anual 

pe 2015 al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume; consideră că raportul 

anual este un instrument indispensabil 

pentru supravegherea, comunicarea și 

dezbaterile privind politica UE privind 

drepturile omului și democrația în lume; 

35. salută adoptarea Raportului anual 

pe 2015 al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume; consideră că raportul 

anual este un instrument indispensabil 

pentru supravegherea, comunicarea și 

dezbaterile privind politica UE privind 

drepturile omului și democrația în lume și 

un instrument valoros care oferă o 

imagine de ansamblu cuprinzătoare 

asupra priorităților, eforturilor și 

provocărilor UE în acest domeniu și 

pentru identificarea altor modalități 

eficace de a le aborda; 

Or. en 

 

Amendamentul  325 

Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. salută adoptarea Raportului anual 

pe 2015 al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume; consideră că raportul 

anual este un instrument indispensabil 

pentru supravegherea, comunicarea și 

dezbaterile privind politica UE privind 

drepturile omului și democrația în lume; 

35. consideră că raportul anual este un 

instrument indispensabil pentru 

supravegherea, comunicarea și dezbaterile 

privind politica UE privind drepturile 

omului și democrația în lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  326 

Ana Gomes 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. reiterează invitația adresată VP/ÎR 

să ia parte la o dezbatere cu deputații din 

Parlamentul European în două sesiuni 

plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la 

raportul său; reamintește că și răspunsurile 

scrise joacă un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o 

monitorizare sistematică și aprofundată a 

tuturor aspectelor semnalate de Parlament; 

36. reiterează invitația adresată VP/ÎR 

să ia parte la o dezbatere cu deputații din 

Parlamentul European în două sesiuni 

plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la 

raportul său; reiterează importanța unui 

dialog continuu, în special în ceea ce 

privește acțiunile întreprinse ca urmare a 

rezoluțiilor adoptate de Parlamentul 

European în cadrul procedurii de urgență 

referitoare la drepturile omului; 
reamintește că și răspunsurile scrise joacă 

un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o 

monitorizare sistematică și aprofundată a 

tuturor aspectelor semnalate de Parlament; 

solicită VP/ÎR și SEAE să răspundă în 

mod considerabil la întrebările cu 

solicitare de răspuns scris și să aducă 

aspectele referitoare la drepturile omului 

la cel mai înalt nivel de dialog cu țările 

implicate; 

Or. en 
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Amendamentul  327 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. reiterează invitația adresată VP/ÎR 

să ia parte la o dezbatere cu deputații din 

Parlamentul European în două sesiuni 

plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la 

raportul său; reamintește că și răspunsurile 

scrise joacă un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o 

monitorizare sistematică și aprofundată a 

tuturor aspectelor semnalate de Parlament; 

36. reiterează invitația adresată VP/ÎR 

să ia parte la o dezbatere cu deputații din 

Parlamentul European în două sesiuni 

plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la 

raportul său; reamintește că și răspunsurile 

scrise joacă un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o 

monitorizare sistematică și aprofundată a 

tuturor aspectelor semnalate de Parlament 

și contribuie, astfel, la consolidarea 

coordonării eficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul  328 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

36. reiterează invitația adresată VP/ÎR 

să ia parte la o dezbatere cu deputații din 

Parlamentul European în două sesiuni 

plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la 

raportul său; reamintește că și răspunsurile 

scrise joacă un rol important în relațiile 

interinstituționale, întrucât permit o 

monitorizare sistematică și aprofundată a 

tuturor aspectelor semnalate de Parlament; 

36. reiterează cu fermitate invitația 

adresată VP/ÎR să ia parte la o dezbatere cu 

deputații din Parlamentul European în două 

sesiuni plenare pe an, o dată atunci când 

raportul anual este prezentat și o dată ca 

răspuns la raportul său; reamintește că și 

răspunsurile scrise joacă un rol important 

în relațiile interinstituționale, întrucât 

permit o monitorizare sistematică și 

aprofundată a tuturor aspectelor semnalate 

de Parlament; 

Or. it 
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Amendamentul  329 

Louis Michel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 36 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 36a subliniază încă o dată importanța 

permanentă a unei monitorizări vigilente 

și suficiente a rezoluțiilor de urgență ale 

Parlamentului European privind cazuri 

de încălcări ale drepturilor omului, 

democrației și statului de drept; 

Or. nl 

Amendamentul  330 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. reiterează opinia potrivit căreia 

adoptarea cadrului strategic al UE și a 

primului Plan de acțiune al UE privind 

drepturile omului și democrația în 2012 a 

reprezentat un punct de cotitură important 

pentru UE în ceea ce privește plasarea 

drepturilor omului și a democrației în 

centrul relațiilor sale externe; salută 

adoptarea de către Consiliu, în iulie 2015, a 

unui nou Plan de acțiune pentru drepturile 

omului și democrație pentru 2015-2019 și 

efectuarea unei evaluări la jumătatea 

perioadei în 2017; invită VP/ÎR, SEAE, 

Consiliul, Comisia și statele membre să 

asigure o implementare eficientă și 

coerentă a planului de acțiune în vigoare; 

subliniază că statele membre ar trebui să 

raporteze cu privire la modul în care au pus 

în aplicare acest plan; atrage în mod 

deosebit atenția asupra importanței care 

trebuie acordată creșterii eficacității și 

maximizării impactului local al 

38. reiterează opinia potrivit căreia 

adoptarea cadrului strategic al UE și a 

primului Plan de acțiune al UE privind 

drepturile omului și democrația în 2012 a 

reprezentat un punct de cotitură important 

pentru UE în ceea ce privește plasarea 

drepturilor omului și a democrației în 

centrul relațiilor sale externe; salută 

adoptarea de către Consiliu, în iulie 2015, a 

unui nou Plan de acțiune pentru drepturile 

omului și democrație pentru 2015-2019 și 

efectuarea unei evaluări la jumătatea 

perioadei în 2017; invită VP/ÎR, SEAE, 

Comisia, Consiliul și statele membre să 

asigure o implementare eficientă și 

coerentă a planului de acțiune în vigoare, 

inclusiv prin colaborarea reală cu 

organizațiile societății civile; subliniază că 

statele membre ar trebui să raporteze cu 

privire la modul în care au pus în aplicare 

acest plan; atrage în mod deosebit atenția 

asupra importanței care trebuie acordată 
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instrumentelor folosite pentru a promova 

respectarea drepturilor omului și a 

democrației în lume; 

creșterii eficacității și maximizării 

impactului local al instrumentelor folosite 

pentru a promova respectarea drepturilor 

omului și a democrației în lume; 

Or. en 

 

Amendamentul  331 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE; subliniază ferm 

că statele membre ar trebui să se implice 

mai mult în implementarea planului de 

acțiune și a cadrului strategic al UE și să le 

utilizeze ca pe un model de promovare a 

drepturilor omului și a democrației atât la 

nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE; subliniază ferm 

că statele membre ar trebui să se implice 

mai mult în implementarea planului de 

acțiune și a cadrului strategic al UE și să le 

utilizeze ca pe un model de promovare a 

drepturilor omului și a democrației atât la 

nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

observă că, din motive evidente, ar trebui 

acordată o atenție deosebită evitării 

situațiilor care lasă loc celei mai mici 

suspiciuni de încălcare a drepturilor 

omului la nivelul statelor membre ale UE; 

Or. el 

 

Amendamentul  332 

Beatriz Becerra Basterrechea, Soraya Post, Ulrike Lunacek, Daniele Viotti, Malin 

Björk, Tanja Fajon, Sirpa Pietikäinen 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE; subliniază ferm 

că statele membre ar trebui să se implice 

mai mult în implementarea planului de 

acțiune și a cadrului strategic al UE și să le 

utilizeze ca pe un model de promovare a 

drepturilor omului și a democrației atât la 

nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE, precum și o 

colaborare reală cu organizațiile societății 

civile la nivel local, național și 

internațional; subliniază ferm că statele 

membre ar trebui să se implice mai mult în 

implementarea planului de acțiune și a 

cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca 

pe un model de promovare a drepturilor 

omului și a democrației atât la nivel 

bilateral, cât și la nivel multilateral; 

Or. en 

 

Amendamentul  333 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE; subliniază ferm 

că statele membre ar trebui să se implice 

mai mult în implementarea planului de 

acțiune și a cadrului strategic al UE și să le 

utilizeze ca pe un model de promovare a 

drepturilor omului și a democrației atât la 

nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

39. reiterează opinia că, pentru a 

promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și 

democrație, sunt necesare un consens solid 

și o mai bună coordonare între statele 

membre și instituțiile UE; regretă că 

statele membre nu se implică mai mult în 

implementarea planului de acțiune și a 

cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca 

pe un model de promovare a drepturilor 

omului și a democrației atât la nivel 

bilateral, cât și la nivel multilateral; 

Or. fr 

 

Amendamentul  334 

Marietje Schaake, Petras Auštrevičius 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. recunoaște rolul esențial jucat de 

RSUE pentru drepturile omului, dl 

Lambrinidis, în creșterea eficacității și a 

vizibilității UE în ceea ce privește 

protejarea și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice în 

întreaga lume și subliniază rolul său în 

promovarea unei puneri în aplicare 

consecvente și coerente a politicii UE în 

domeniul drepturilor omului; salută 

extinderea mandatului RSUE până în 28 

februarie 2019 și își reiterează solicitarea 

ca acest mandat să fie transformat într-unul 

permanent; recomandă, în acest sens, ca 

RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai 

mare vizibilitate publică, precum și 

suficiente resurse umane și financiare 

pentru a acționa la întregul său potențial; 

40. recunoaște rolul esențial jucat de 

RSUE pentru drepturile omului, dl 

Lambrinidis, în creșterea eficacității și a 

vizibilității UE în ceea ce privește 

protejarea și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice în 

întreaga lume și subliniază rolul său în 

promovarea unei puneri în aplicare 

consecvente și coerente a politicii UE în 

domeniul drepturilor omului; salută 

extinderea mandatului RSUE până în 28 

februarie 2019 și își reiterează solicitarea 

ca acest mandat să fie transformat într-unul 

permanent; recomandă, în acest sens, ca 

RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai 

mare vizibilitate publică, precum și 

suficiente resurse umane și financiare 

pentru a acționa la întregul său potențial; 

recomandă, de asemenea, ca RSUE să 

sporească transparența activităților, 

planurilor, rapoartelor privind progresele 

înregistrate și analizelor sale; 

Or. en 

 

Amendamentul  335 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. recunoaște rolul esențial jucat de 

RSUE pentru drepturile omului, dl 

Lambrinidis, în creșterea eficacității și a 

vizibilității UE în ceea ce privește 

protejarea și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice în 

întreaga lume și subliniază rolul său în 

promovarea unei puneri în aplicare 

40. recunoaște rolul esențial pe care 

RSUE pentru drepturile omului ar putea să 

îl joace în creșterea eficacității și a 

vizibilității UE în ceea ce privește 

protejarea și promovarea drepturilor 

omului și a principiilor democratice în 

întreaga lume și subliniază rolul său în 

promovarea unei puneri în aplicare 
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consecvente și coerente a politicii UE în 

domeniul drepturilor omului; salută 

extinderea mandatului RSUE până în 28 

februarie 2019 și își reiterează solicitarea 

ca acest mandat să fie transformat într-unul 

permanent; recomandă, în acest sens, ca 

RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai 

mare vizibilitate publică, precum și 

suficiente resurse umane și financiare 
pentru a acționa la întregul său potențial; 

consecvente și coerente a politicii UE în 

domeniul drepturilor omului; salută 

extinderea mandatului RSUE până în 28 

februarie 2019 și își reiterează solicitarea 

ca acest mandat să fie transformat într-unul 

permanent; recomandă, în acest sens, ca 

RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai 

mare vizibilitate publică, precum și un 

suport politic sporit pentru a acționa la 

întregul său potențial; 

Or. it 

Amendamentul  336 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. regretă că activitatea și impactul 

reprezentantului special al Uniunii 

Europene pentru drepturile omului 

(RSUE) pot fi numai parțial cunoscute 

prin examinarea Raportului anual privind 

drepturile omului, a declarațiilor sale pe 

Twitter și a discursurilor disponibile; 

regretă, de asemenea, că nu există nici 

informații oficiale privind activitățile sau 

planurile sale și nici rapoarte privind 

progresele înregistrate și analize; 

Or. en 

 

Amendamentul  337 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 40a. ia act de faptul că activitatea și 

impactul reprezentantului special al 
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Uniunii Europene pentru drepturile 

omului (RSUE) pot fi numai parțial 

cunoscute prin examinarea Raportului 

anual privind drepturile omului, a 

declarațiilor sale pe platformele sociale și 

a discursurilor disponibile; sugerează să 

se depună eforturi pentru o mai mare 

transparență cu privire la activitățile 

acestuia; 

Or. en 

 

Amendamentul  338 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. sprijină pe deplin strategiile de țară 

privind drepturile omului (HRCS), care 

adaptează acțiunile UE la situația și nevoile 

specifice ale fiecărei țări; își reiterează 

apelul pentru ca deputații din Parlamentul 

European să aibă acces la conținutul 

strategiei; subliniază cu fermitate 

importanța luării în considerare a 

strategiilor de țară privind drepturile 

omului la toate nivelurile procesului de 

formulare a politicilor pentru fiecare țară 

terță; 

41. sprijină pe deplin strategiile de țară 

privind drepturile omului (HRCS), care 

adaptează acțiunile UE la situația și nevoile 

specifice ale fiecărei țări; își reiterează 

apelul pentru ca deputații din Parlamentul 

European să aibă acces la conținutul 

strategiei; subliniază cu fermitate 

importanța luării în considerare a 

strategiilor de țară privind drepturile 

omului la toate nivelurile procesului de 

formulare a politicilor pentru fiecare țară 

terță; reiterează faptul că strategiile de 

țară privind drepturile omului ar trebui să 

corespundă acțiunilor UE ce urmează să 

fie puse în aplicare în fiecare țară în 

funcție de situațiile specifice și ar trebui 

să includă indicatori de progrese 

măsurabili și posibilitatea de a ajusta 

acești indicatori, dacă este necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  339 
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Renate Weber, Ivo Vajgl, Norica Nicolai, Hilde Vautmans, Beatriz Becerra 

Basterrechea, Louis Michel, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. recunoaște că dialogurile privind 

drepturile omului cu țările terțe pot fi 

instrumente eficiente pentru cooperarea și 

relațiile bilaterale în ceea ce privește 

promovarea și apărarea drepturilor omului; 

salută, prin urmare, instituirea de dialoguri 

privind drepturile omului cu un număr din 

ce în ce mai mare de țări; salută și 

încurajează în continuare implicarea 

societății civile în dialogurile pregătitoare; 

își reiterează apelul de a se elabora un 

mecanism global de monitorizare și 

analizare a modului de funcționare a 

dialogurilor privind drepturile omului; 

43. recunoaște că dialogurile privind 

drepturile omului cu țările terțe pot fi 

instrumente eficiente pentru cooperarea și 

relațiile bilaterale în ceea ce privește 

promovarea și apărarea drepturilor omului; 

salută, prin urmare, instituirea de dialoguri 

privind drepturile omului cu un număr din 

ce în ce mai mare de țări; îndeamnă SEAE 

să asigure faptul că drepturile femeilor 

sunt incluse în toate agendele și să 

organizeze în mod sistematic întâlniri 

consultative cu societatea civilă, inclusiv 

societatea civilă locală, înainte și după 

fiecare dialog; salută și încurajează în 

continuare implicarea societății civile în 

dialogurile pregătitoare; își reiterează 

apelul de a se elabora un mecanism global 

de monitorizare și analizare a modului de 

funcționare a dialogurilor privind 

drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  340 

Georgios Epitideios 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 
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precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne; 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne; subliniază că 

această măsură trebuie respectată cu 

strictețe și nu trebuie modificată și nici 

neglijată din motive avantajoase din punct 

de vedere politic sau economic; 

Or. el 

Amendamentul  341 

Barbara Lochbihler 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne; 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, 

securitatea, combaterea terorismului, 
comerțul, migrația, justiția și afacerile 

interne, în special prin punerea în aplicare 

a condiționalității legate de drepturile 

omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  342 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 
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centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne; 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne, precum și prin 

politicile în materie de migrație; 

Or. fr 

 

Amendamentul  343 

László Tőkés, Cristian Dan Preda, Ádám Kósa, Laima Liucija Andrikienė 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, comerțul, 

justiția și afacerile interne; 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și mediul, dezvoltarea, 

comerțul, justiția și afacerile interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  344 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 

44. reamintește că UE s-a angajat să 

plaseze drepturile omului și democrația în 

centrul relațiilor sale cu țările terțe; 
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subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, 

comerțul, justiția și afacerile interne; 

subliniază, prin urmare, că promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice trebuie sprijinită prin toate 

politicile UE care au o dimensiune externă, 

precum politica de extindere și politica de 

vecinătate, PSAC, și dezvoltarea, 

schimburile comerciale, justiția și afacerile 

interne; 

Or. en 

 

Amendamentul  345 

Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44a. reamintește că sancțiunile sunt un 

instrument esențial al politicii externe și 

de securitate comune (PESC) a UE; 

îndeamnă Consiliul să adopte sancțiunile 

prevăzute în legislația europeană atunci 

când sunt considerate necesare pentru 

atingerea obiectivelor PESC, în special 

pentru protecția drepturilor omului și 

consolidarea și sprijinirea democrației, 

evitând impactul acestora asupra 

populației civile; solicită ca aceste 

sancțiuni să se concentreze pe 

funcționarii identificați ca fiind 

responsabili pentru încălcările drepturilor 

omului pentru a pedepsi infracțiunile și 

abuzurile comise de aceștia; 

Or. en 

 

Amendamentul  346 

Ramona Nicole Mănescu 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 44 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 44a. invită UE să joace un rol mai mare 

și mai activ în protecția și sprijinirea 

numărului mare de persoane strămutate 

în interiorul țării din întreaga lume, 

precum și din țările care fac parte din 

Parteneriatul estic, pentru a permite 

întoarcerea voluntară, demnă și sigură, 

transferul sau integrarea locală, inclusiv 

pentru a ajuta la recuperarea 

proprietăților și bunurilor pierdute; 

Or. en 

 

Amendamentul  347 

Ignazio Corrao 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. ia act de eforturile Comisiei de a-și 

îndeplini angajamentul, inclusiv 

dispozițiile privind drepturile omului în 

evaluările sale de impact pentru 

propunerile legislative și nelegislative, 

implementarea măsurilor și a acordurilor 

comerciale; îndeamnă Comisia să 

îmbunătățească calitatea și caracterul 

exhaustiv al evaluărilor de impact și să 

asigure integrarea sistematică a aspectelor 

legate de drepturile omului; 

45. ia act de eforturile Comisiei de a-și 

îndeplini angajamentul, inclusiv 

dispozițiile privind drepturile omului în 

evaluările sale de impact pentru 

propunerile legislative și nelegislative, 

implementarea măsurilor și a acordurilor 

comerciale; îndeamnă Comisia să 

îmbunătățească calitatea și caracterul 

exhaustiv al evaluărilor de impact și să 

asigure în consecință integrarea 

sistematică a aspectelor legate de drepturile 

omului în textul propunerilor legislative și 

fără caracter legislativ; 

Or. en 

 

Amendamentul  348 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. ia act de eforturile Comisiei de a-și 

îndeplini angajamentul, inclusiv 

dispozițiile privind drepturile omului în 

evaluările sale de impact pentru 

propunerile legislative și nelegislative, 

implementarea măsurilor și a acordurilor 

comerciale; îndeamnă Comisia să 

îmbunătățească calitatea și caracterul 

exhaustiv al evaluărilor de impact și să 

asigure integrarea sistematică a aspectelor 

legate de drepturile omului; 

45. ia act de eforturile Comisiei de a-și 

îndeplini angajamentul, inclusiv 

dispozițiile privind drepturile omului în 

evaluările sale de impact pentru 

propunerile legislative și nelegislative, 

implementarea măsurilor și a acordurilor 

comerciale și de investiții; îndeamnă 

Comisia să îmbunătățească calitatea și 

caracterul exhaustiv al evaluărilor de 

impact și să asigure integrarea sistematică 

a aspectelor legate de drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  349 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. își reafirmă sprijinul deplin pentru 

angajamentul puternic al UE pentru 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice prin cooperarea cu 

structurile Organizației Națiunilor Unite și 

instituțiile sale specializate, cu Consiliul 

Europei, cu Organizația pentru Securitate 

și Cooperare în Europa (OSCE) și cu 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE), în conformitate cu 

articolele 21 și 220 din TUE; 

46. își reafirmă sprijinul deplin pentru 

angajamentul puternic al UE pentru 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice prin cooperarea cu 

structurile Organizației Națiunilor Unite și 

instituțiile sale specializate, cu Consiliul 

Europei, cu Organizația pentru Securitate 

și Cooperare în Europa (OSCE) și cu 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE), precum și cu 

organizații regionale cum ar fi Asociația 

Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), 

Asociația Asia de Sud pentru Cooperare 

Regională (SAARC), Uniunea Africană, 

Liga Statelor Arabe și altele, în 

conformitate cu articolele 21 și 220 din 

TUE; 

Or. en 
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Amendamentul  350 

Marie-Christine Vergiat 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. își reafirmă sprijinul deplin pentru 

angajamentul puternic al UE pentru 

promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice prin cooperarea cu 

structurile Organizației Națiunilor Unite și 

instituțiile sale specializate, cu Consiliul 

Europei, cu Organizația pentru Securitate 

și Cooperare în Europa (OSCE) și cu 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică (OCDE), în conformitate cu 

articolele 21 și 220 din TUE; 

46. își reafirmă sprijinul deplin pentru 

angajamentul UE pentru promovarea 

drepturilor omului și a principiilor 

democratice prin cooperarea cu structurile 

Organizației Națiunilor Unite și instituțiile 

sale specializate, cu Consiliul Europei, cu 

Organizația pentru Securitate și Cooperare 

în Europa (OSCE) și cu Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică 

(OCDE), în conformitate cu articolele 21 și 

220 din TUE; 

Or. fr 

Amendamentul  351 

Cristian Dan Preda, László Tőkés 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. subliniază că, pentru a îndeplini 

obiectivele ambițioase fixate în noul plan 

de acțiune, UE trebuie să aloce suficiente 

resurse și cunoștințe specializate, atât în 

ceea ce privește resursele umane dedicate 

din delegații și de la sediul central, cât și 

în ceea ce privește fondurile disponibile; 

Or. en 

 

Amendamentul  352 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 47a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că victimele încălcărilor 

drepturilor omului întâmpină obstacole 

uriașe în ceea ce privește accesul la 

justiție și obținerea reparațiilor; 

încurajează UE și statele sale membre să 

transpună orice obligații privind 

drepturile omului în legislația lor internă 

și să garanteze că oamenii dispun de 

opțiuni juridice eficiente și de mijloace 

accesibile pentru a-și apăra drepturile 

omului la nivel local; consideră că o cale 

de atac adecvată pentru încălcările 

drepturilor omului este un indicator 

esențial al respectării de către o țară a 

obligațiilor internaționale privind 

drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  353 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

48. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezenta rezoluție 

Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Reprezentantului special al UE 

pentru drepturile omului, guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, Consiliului 

de Securitate al ONU, Secretarului General 

al ONU, Președintelui celei de-a 70-a 

Adunări Generale a ONU, Președintelui 

Consiliului pentru Drepturile Omului al 

ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului, precum și șefilor 

delegațiilor UE. 

48. încredințează Președintelui sarcina 

de a transmite prezentul raport anual 

Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui 

Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de 

securitate, Reprezentantului special al UE 

pentru drepturile omului, guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, Consiliului 

de Securitate al ONU, Secretarului General 

al ONU, Președintelui celei de-a 70-a 

Adunări Generale a ONU, Președintelui 

Consiliului pentru Drepturile Omului al 

ONU, Înaltului Comisar al ONU pentru 

Drepturile Omului, precum și șefilor 

delegațiilor UE. 



 

AM\1134429RO.docxx 103/105 PE610.682v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  354 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48a. consideră că lipsa unor legături 

puternice între ONG-urile pentru 

drepturile omului și întreprinderile din 

țări terțe este în detrimentul eforturilor 

UE pentru promovarea democrației și a 

drepturilor omului, care în caz contrar ar 

fi consolidate prin asumare la nivel local; 

subliniază că acordurile dintre 

organizațiile pentru drepturile omului și 

cele de afaceri ar permite actorilor locali 

să protejeze eficient drepturile omului și, 

în consecință, să favorizeze o societate 

civilă mai puternică; subliniază că astfel 

de acorduri ar optimiza cheltuielile 

financiare și operaționale ale ONG-urilor 

locale pentru drepturile omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  355 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48b. consideră că, în cadrul 

dialogurilor privind drepturile omului cu 

țări terțe, UE ar trebui să acorde o atenție 

deosebită obstacolelor din calea punerii 

efective în aplicare a obligațiilor 

internaționale privind drepturile omului: 

nivelul înalt de informalitate (nivelul 

scăzut de codificare), ineficiența 
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inspecțiilor guvernamentale, a sistemului 

judiciar și a mecanismelor de soluționare 

a reclamațiilor, nivelul scăzut de 

conștientizare publică a drepturilor 

omului, nivelul scăzut de informații 

privind accesul la căi de atac și nivelul 

ridicat de corupție; 

Or. en 

 

Amendamentul  356 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 c (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48c. subliniază că numeroasele 

încălcări ale drepturilor omului și abuzuri 

împotriva drepturilor omului și împotriva 

libertăților fundamentale impun un 

angajament tot mai hotărât și coordonat 

din partea UE și a statelor sale membre; 

reiterează faptul că este necesară o 

cooperare mai strânsă la diverse niveluri 

de guvernanță pentru a garanta că 

promovarea democrației și a drepturilor 

omului atinge obiectivele de coerență și 

consecvență; 

Or. en 

 

Amendamentul  357 

Hans-Olaf Henkel 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 48 d (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 48d. recunoaște imensa importanță pe 

care o are tehnologia modernă a 

informației și comunicațiilor pentru 
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promovarea, apărarea și remedierea 

drepturilor omului la nivel mondial și 

invită instituțiile UE și statele membre să 

își utilizeze canalele de informații pentru 

a reitera în mod sistematic în cadrele și 

misiunile lor specifice poziția PE privind 

diversele aspecte legate de drepturile 

omului, contribuind în același timp la 

eficiența și vizibilitatea eforturilor 

comune ale UE; 

Or. en 

 


