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Amendamentul 227
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța și spațiul societății civile din 
întreaga lume și să răspundă în mod 
sistematic, utilizând toate mijloacele 
adecvate, politicilor și schimbărilor 
legislative conduse de guverne autoritare, 
care vizează subminarea guvernanței pe 
baza principiilor democratice fundamentale 
și restrângerea spațiului societății civile; 
consideră că ar trebui consolidată sinergia 
dintre Comisie, SEAE și Parlament cu 
privire la această chestiune;

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța democratică și spațiul societății 
civile din întreaga lume, fără excepții, și să 
răspundă în mod sistematic, utilizând toate 
mijloacele adecvate, politicilor și 
schimbărilor legislative conduse de 
guverne autoritare, care vizează 
subminarea guvernanței pe baza 
principiilor democratice fundamentale și 
restrângerea spațiului societății civile; 
consideră că ar trebui consolidată sinergia 
dintre Comisie, SEAE și Parlament cu 
privire la această chestiune; 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 Uniunii Europene pentru 
punerea în aplicare a politicii sale externe 
în domeniul drepturilor omului; solicită 
să se consolideze în continuare finanțarea 
destinată societății civile și drepturilor 
omului în cadrul instrumentului global 
care îi va succeda;

Or. en

Amendamentul 228
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 16
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța și spațiul societății civile din 
întreaga lume și să răspundă în mod 
sistematic, utilizând toate mijloacele 
adecvate, politicilor și schimbărilor 
legislative conduse de guverne autoritare, 
care vizează subminarea guvernanței pe 
baza principiilor democratice fundamentale 
și restrângerea spațiului societății civile; 
consideră că ar trebui consolidată 
sinergia dintre Comisie, SEAE și 
Parlament cu privire la această chestiune;

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța și spațiul societății civile din 
întreaga lume și să răspundă în mod 
sistematic, utilizând toate mijloacele 
adecvate, politicilor și schimbărilor 
legislative conduse de guverne autoritare, 
care vizează subminarea guvernanței pe 
baza principiilor democratice fundamentale 
și restrângerea spațiului societății civile;

Or. en

Amendamentul 229
Thierry Mariani, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Marco Zanni

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța și spațiul societății civile din 
întreaga lume și să răspundă în mod 
sistematic, utilizând toate mijloacele 
adecvate, politicilor și schimbărilor 
legislative conduse de guverne autoritare, 
care vizează subminarea guvernanței pe 
baza principiilor democratice fundamentale 
și restrângerea spațiului societății civile; 
consideră că ar trebui consolidată 
sinergia dintre Comisie, SEAE și 
Parlament cu privire la această chestiune;

16. solicită UE și statelor membre să 
continue să monitorizeze îndeaproape 
evoluțiile care afectează negativ 
guvernanța și spațiul societății civile din 
întreaga lume și să răspundă în mod 
sistematic, utilizând toate mijloacele 
adecvate, politicilor și schimbărilor 
legislative conduse de guverne autoritare, 
care vizează subminarea guvernanței pe 
baza principiilor democratice fundamentale 
și restrângerea spațiului societății civile;

Or. fr
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Amendamentul 230
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. respinge faptul că, în multe țări, se 
refuză populației dreptul de a demonstra 
pașnic, prin măsuri juridice, 
administrative și de altă natură, cum ar fi 
reprimarea manifestațiilor prin 
recurgerea la forță, la hărțuire și la 
detenția arbitrară; subliniază că, în 2018, 
sute de demonstranți pașnici au fost 
arestați, dintre care mulți au fost supuși 
unor rele tratamente și detenții arbitrare 
și au trebuit să plătească amenzi mari în 
procese în care nu erau garantate norme 
minime de procedură; solicită respectarea 
drepturilor la libertatea de întrunire, de 
asociere și de exprimare garantate de 
standardele internaționale și de tratatele 
ONU și invită guvernele să nu folosească 
forța împotriva protestatarilor pașnici;

Or. en

Amendamentul 231
Andrius Kubilius

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. regretă faptul că decizia de a 
permite revenirea Delegației Federației 
Ruse în Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei nu a fost asociată cu 
progrese reale în domeniul drepturilor 
omului în Rusia și în teritoriile ocupate 
sau controlate de forțele ruse; reamintește 
că Rusia trebuie să își respecte 
angajamentele internaționale asumate în 
calitate de membru al Consiliului 



AM\1191416RO.docx 7/165 PE642.989v01-00

RO

Europei;

Or. en

Amendamentul 232
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. subliniază necesitatea de a 
menține dialogul și cooperarea cu ONG-
urile și cu societatea civilă, întrucât acest 
lucru este esențial pentru dezvoltarea în 
continuare și respectarea drepturilor 
omului și a democrației;

Or. pl

Amendamentul 233
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16a. se angajează să promoveze o 
transparență sporită a proceselor 
democratice, în special a finanțării 
campaniilor politice și tematice de către 
diferiți actori nestatali2a;
__________________
2a Concluziile Consiliului privind 
democrația, adoptate de Consiliu în 
cadrul celei de a 3720-a reuniuni a sa din 
14 octombrie 2019

Or. en
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Amendamentul 234
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, arestări arbitrare, cazuri 
de tortură și ucideri; solicită sprijinirea 
acțiunilor care vizează combaterea 
impunității și promovarea 
responsabilității, în special în acele 
regiuni în care dinamica impunității îi 
recompensează pe cei care poartă cea mai 
mare responsabilitate și reduce puterea 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 235
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură și ucideri; solicită 
sprijinirea acțiunilor care vizează 
combaterea impunității și promovarea 
responsabilității, în special în acele 
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regiuni în care dinamica impunității îi 
recompensează pe cei care poartă cea mai 
mare responsabilitate și reduce puterea 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 236
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură, în special îndreptate 
împotriva membrilor minorităților etnice, 
rasiale, religioase, politice sau culturale;

Or. en

Amendamentul 237
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Isabel Santos, Maria 
Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
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polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură; subliniază, de asemenea, 
că atunci când au loc conflicte, deseori 
minoritățile și grupurile marginalizate 
sunt afectate în mai mare măsură;

Or. en

Amendamentul 238
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură; subliniază, de asemenea, 
că atunci când au loc conflicte, deseori 
minoritățile și grupurile marginalizate 
sunt afectate în mai mare măsură;

Or. en

Amendamentul 239
Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras 
Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert 
Biedroń, Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
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devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură; subliniază, de asemenea, 
că atunci când au loc conflicte, deseori 
minoritățile și grupurile marginalizate 
sunt afectate în mai mare măsură;

Or. en

Amendamentul 240
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură;

17. subliniază legătura dintre creșterea 
numărului de încălcări ale drepturilor 
omului și impunitatea larg răspândită și 
lipsa de răspundere în regiunile și țările 
devastate de conflicte sau marcate de 
intimidare, discriminare, hărțuire și atacuri 
motivate politic, răpiri, activități 
polițienești violente, arestări arbitrare și 
cazuri de tortură; îndeamnă să se efectueze 
cercetări privind mecanismele naționale 
de asigurare a responsabilității pentru a 
aborda această lipsă de responsabilitate și 
pentru a contribui la justiție, dialog și 
reconciliere în aceste țări;

Or. en

Amendamentul 241
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. 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, să ofere sprijin victimelor și 
să sprijine procesele de stabilizare și de 
reconciliere; invită comunitatea 
internațională să instituie 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 242
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește rezoluțiile sale care 
denunță responsabilitățile specifice pentru 
conflictele care, în 2018, au cauzat sute de 
victime în rândul copiilor, în cadrul unor 
atacuri deliberate împotriva populației 
civile și a infrastructurii umanitare; 
îndeamnă statele membre ale UE să nu 
vândă arme sau echipamente militare 
părților implicate în conflicte;

Or. en
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Amendamentul 243
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește rezoluțiile sale care 
denunță responsabilitățile specifice pentru 
conflictele care, în 2018, au cauzat sute de 
victime în rândul copiilor, în cadrul unor 
atacuri deliberate împotriva populației 
civile și a infrastructurilor umanitare;

Or. en

Amendamentul 244
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. invită toate statele membre ale UE 
să respecte cu strictețe Codul de conduită 
al UE privind exporturile de arme și, în 
special, să oprească toate transferurile de 
arme și de echipamente de supraveghere 
și de obținere de informații care pot fi 
utilizate de guverne pentru a reprima 
drepturile omului, cu atât mai mult în 
contextul unui conflict armat; subliniază 
că unele state membre ale UE se numără 
printre cei mai mari exportatori de arme 
din lume și consideră că este esențial să se 
aplice și să se consolideze standardele 
internaționale privind vânzările de arme 
pentru a împiedica orice stat membru al 
UE sau companiile europene să participe 
direct sau indirect la escaladarea violenței 
și la finanțarea armatelor sau grupurilor 
implicate în abuzuri la adresa drepturilor 
omului; se opune ferm oricărei 
reorientări a PESC în sensul unei 
militarizări sporite axate numai pe 
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consolidarea NATO și consideră că 
politicile europene ar trebui vizeze 
exclusiv pacea și rezolvarea conflictelor;

Or. en

Amendamentul 245
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. reamintește că al doilea criteriu 
din Poziția comună 944/2008/PESC 
obligă statele membre ale UE 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 
ale UE; 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, 
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; insistă asupra 
nevoii de transparență deplină și de 
raportare periodică a transferurilor de 
arme de către statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 246
Bettina Vollath
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Propunere de rezoluție
Punctul 17 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17a. condamnă vehement războiul de 
agresiune purtat de Turcia împotriva 
Siriei de nord și de est, încălcând astfel 
dreptul internațional, în special utilizarea 
de arme interzise, colaborarea dintre 
armata turcă și milițiile teroriste, precum 
și strămutarea aferentă a kurzilor, 
armenilor, sirio-armenilor și a membrilor 
altor grupuri etnice și religioase din 
regiune și solicită UE să reacționeze la 
acțiunile Turciei prin impunerea unui 
embargo strict asupra armelor și prin 
sancțiuni economice dure; invită Uniunea 
Europeană, în acest context, să solicite 
ferm retragerea armatei turce de ocupație 
și a milițiilor aliate ale acesteia din Afrin, 
precum și întoarcerea și despăgubirea 
populației strămutate în 2018;

Or. de

Amendamentul 247
Bettina Vollath

Propunere de rezoluție
Punctul 17 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17b. invită comunitatea internațională 
să recunoască oficial, la nivel politic și 
internațional, genociduri precum cel 
comis împotriva yazidiților în Sinjar 
(Irak) în 2014 și să ofere sprijin și măsuri 
pentru prelucrarea în justiție a 
infracțiunilor comise și pentru 
reconstrucția regiunii, precum și să 
asigure, de exemplu prin misiuni de 
observare civile, că persecuții similare la 
nivel de genocid sunt prevenite în viitor în 
Irak și Siria;
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Or. de

Amendamentul 248
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații;

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; face apel la UE și la statele 
sale membre să încurajeze toate statele 
membre ale ONU să ratifice și să pună în 
aplicare Statutul de la Roma al CPI și este 
dezamăgit profund de retragerile din 
statut sau de amenințările cu retragerea; 
face apel, de asemenea, la toți semnatarii 
Statutului de la Roma să își coordoneze 
acțiunile și să coopereze cu CPI; invită 
Comisia și SEAE să exploreze modalități și 
să prezinte noi instrumente pentru a sprijini 
victimele încălcărilor legislației 
internaționale în domeniul drepturilor 
omului și al dreptului umanitar 
internațional pentru a avea acces la justiția 
internațională și pentru a obține remedieri 
și reparații;

Or. en

Amendamentul 249
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
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2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații;

2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită UE să realoce 
fondurile existente pentru a oferi sprijin 
organizațiilor care colectează, păstrează și 
protejează probe – digitale sau de alt tip – 
ale crimelor comise de oricare dintre 
părțile la conflicte, cu scopul de a facilita 
urmărirea lor penală la nivel 
internațional; invită statele membre ale 
UE și Rețeaua UE privind genocidul să 
sprijine echipa de investigație a ONU în 
colectarea, păstrarea și stocarea probelor 
privind crimele comise de ISIS în Irak, în 
special genocidul împotriva creștinilor și a 
yazidiților; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații;

Or. en

Amendamentul 250
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Uniunea și statele 
sale membre să sprijine sistematic 
examinările, investigațiile și deciziile CPI 
și să ia măsurile necesare pentru a 
preveni cazurile de necooperare cu CPI; 
invită Comisia și SEAE să exploreze 
modalități și să prezinte noi instrumente 
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remedieri și reparații; pentru a sprijini victimele încălcărilor 
legislației internaționale în domeniul 
drepturilor omului și al dreptului umanitar 
internațional pentru a avea acces la justiția 
internațională și pentru a obține remedieri 
și reparații;

Or. fr

Amendamentul 251
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații;

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații, inclusiv prin 
extinderea capacității statelor membre, 
dar și a țărilor terțe, de a aplica principiul 
jurisdicției universale în sistemul lor 
juridic intern;

Or. en

Amendamentul 252
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 18
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații;

18. salută eforturile UE de promovare a 
universalității Statutului de la Roma din 
2018, când a fost sărbătorită cea de a 20-a 
aniversare a adoptării sale, și își reafirmă 
sprijinul de neclintit față de Curtea Penală 
Internațională; invită Comisia și SEAE să 
exploreze modalități și să prezinte noi 
instrumente pentru a sprijini victimele 
încălcărilor legislației internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al dreptului 
umanitar internațional pentru a avea acces 
la justiția internațională și pentru a obține 
remedieri și reparații; ia act de faptul că 
dreptul internațional este supus în prezent 
unor presiuni imense și este preocupat de 
faptul că, din cauza jurisdicției extinse, 
dintre cele 193 de state membre ale ONU, 
doar 122 sunt membre ale CPI și doar 38 
au ratificat Amendamentul de la 
Kampala, care conferă CPI competențe de 
a urmări penal crima de agresiune;

Or. en

Amendamentul 253
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. crede cu tărie că provocarea legată 
de impunitate s-a conturat clar ca o 
problematică centrală și solicită, prin 
urmare, SEAE și Comisiei să includă, în 
acest sens, o strategie ambițioasă în cel de 
al 3-lea Plan de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația; în acest 
spirit, recomandă insistent să se înființeze 
un observator european pentru prevenire, 
responsabilitate și combatere a 
impunității care ar servi scopului de a 
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conecta mecanismele de responsabilizare 
existente (de exemplu, sistemele de alertă 
timpurie ale UE, prevenirea genocidului, 
punerea în aplicare a responsabilității de 
a proteja, procesele de responsabilizare și 
justiția de tranziție post-conflict), dând 
astfel curs rezoluțiilor Parlamentului 
referitoare la cazurile de încălcare a 
drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept (cunoscute drept rezoluții 
de urgență, în conformitate cu articolul 
144, fostul articol 135, din Regulamentul 
său de procedură), sporind gradul de 
sensibilizare cu privire la situațiile 
neraportate și la încălcările drepturilor 
omului, inclusiv aspectele cele mai 
sensibile (de exemplu, execuțiile 
extrajudiciare și disparițiile forțate), 
creând o punte între mecanisme și victime 
și contribuind la punerea în aplicare a 
obiectivului de dezvoltare durabilă (ODD) 
16 privind pacea, justiția și instituțiile 
puternice, sporind în același timp 
vizibilitatea și notorietatea 
angajamentului UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 254
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. crede cu tărie că provocarea legată 
de impunitate s-a conturat clar ca o 
problematică centrală și solicită, prin 
urmare, SEAE și Comisiei să includă, în 
acest sens, o strategie ambițioasă în cel de 
al 3-lea Plan de acțiune al UE privind 
drepturile omului și democrația; în acest 
spirit, recomandă insistent să se înființeze 
un observator european pentru prevenire, 
responsabilitate și combatere a 
impunității care ar servi scopului de a 
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conecta mecanismele de responsabilizare 
existente, precum sistemele de alertă 
timpurie ale UE, prevenirea genocidului, 
punerea în aplicare a responsabilității de 
a proteja, procesele de responsabilizare și 
justiția de tranziție post-conflict; prin 
aceasta s-ar spori, de asemenea, gradul de 
sensibilizare cu privire la situațiile 
neraportate și la încălcările drepturilor 
omului, inclusiv aspectele cele mai 
sensibile, cum ar fi execuțiile 
extrajudiciare și disparițiile forțate, 
creând o punte între mecanisme și victime 
și contribuind la punerea în aplicare a 
Obiectivului de dezvoltare durabilă 16 
privind pacea, justiția și instituțiile 
puternice; observatorul european pentru 
prevenire, responsabilitate și combatere a 
impunității ar putea spori în același timp 
vizibilitatea și notorietatea 
angajamentului UE în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 255
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. condamnă cu fermitate toate 
crimele oribile și încălcările drepturilor 
omului comise de actori statali și 
nestatali, inclusiv împotriva unor cetățeni 
care își exercită pașnic drepturile omului; 
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; îndeamnă UE și statele sale 
membre să combată genocidul, crimele 
împotriva umanității și crimele de război 
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și să asigure aducerea în fața justiției a 
autorilor acestora;

Or. en

Amendamentul 256
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. reiterează importanța altor 
mecanisme esențiale care vizează 
eliminarea impunității, inclusiv utilizarea 
jurisdicției universale, și invită statele 
membre să adopte legislația necesară; își 
reiterează apelul adresat ÎR/VP de a numi 
un Reprezentant special al UE pentru 
dreptul internațional umanitar și justiție 
internațională, cu mandatul de a 
promova, integra și reprezenta 
angajamentul UE față de lupta împotriva 
impunității;

Or. en

Amendamentul 257
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. condamnă atacurile asupra 
spitalelor și a școlilor, care sunt interzise 
în temeiul dreptului internațional, 
recunoscând că astfel de acte pot constitui 
încălcări grave ale Convențiilor de la 
Geneva din 1949, precum și crime de 
război, în temeiul Statutului de la Roma 
al CPI; își exprimă convingerea că, în 
situații de conflict armat, menținerea 
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unităților medicale și educaționale, ca 
spații neutre și protejate, trebuie asigurată 
prin anchete transparente, independente 
și imparțiale privind atacurile violente 
care au avut loc și printr-o reală tragere 
la răspundere pentru crimele comise de 
toate părțile implicate;

Or. en

Amendamentul 258
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 18 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18b. reamintește că, în 2018, UE a 
sprijinit rezoluția referitoare la Yemen, 
care denunță responsabilitatea pe care au 
avut-o atât forțele Houthi, cât și coaliția 
condusă de Arabia Saudită și Emiratele 
Arabe Unite (EAU) în criza umanitară, în 
special în ceea ce privește sutele de copii 
care au căzut victime atacului de cucerire 
a orașului Hodeidah; îndeamnă toate 
statele membre ale UE să nu vândă arme 
și nici alte echipamente militare Arabiei 
Saudite, EAU și niciunui membru al 
coaliției internaționale și de asemenea 
nici guvernului yemenit sau altor părți 
beligerante;

Or. en

Amendamentul 259
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 260
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 261
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 

19. ia act de discuțiile inițiale de 
tatonare din cadrul Consiliului cu privire 
la instituirea unui posibil mecanism global 
al UE de sancțiuni în materie de drepturi 
ale omului, care să permită sancțiuni 
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specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului, 
însă totodată constată că nu s-a luat nicio 
decizie politică în acest sens;

Or. en

Amendamentul 262
Radosław Sikorski

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. solicită un mecanism UE de 
sancțiuni în materie de drepturi ale omului, 
așa-numita „Listă Magnitsky”, care să 
permită sancțiuni specifice împotriva 
persoanelor implicate în încălcări grave ale 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 263
Andrius Kubilius

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. îndeamnă Consiliul să adopte cât 
mai curând posibil mecanismul UE de 
sancțiuni în materie de drepturi ale omului, 
așa-numita „Listă Magnitsky”, care să 
permită sancțiuni specifice împotriva 
persoanelor implicate în încălcări grave ale 
drepturilor omului, astfel cum a solicitat 
Parlamentul European în repetate 
rânduri;

Or. en
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Amendamentul 264
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului și îndeamnă să se 
urmeze exemplul statelor membre ale UE 
(Estonia, Letonia, Lituania și Regatul 
Unit) care au pus deja în aplicare așa-
numita „Listă Magnitsky”, ce permite 
sancțiuni specifice împotriva persoanelor 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 265
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, care să permită 
sancțiuni specifice împotriva persoanelor 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului; îndeamnă, însă, Consiliul să 
adopte rapid legislația necesară și 
subliniază că Parlamentul și-a exprimat 
sprijinul față de acest mecanism încă din 
martie 2019;

Or. en
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Amendamentul 266
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, care să permită 
sancțiuni specifice împotriva persoanelor 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului; subliniază că este important ca 
acest sistem să fie compatibil cu 
mecanismul UE de control jurisdicțional;

Or. en

Amendamentul 267
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, care să permită 
sancțiuni specifice împotriva persoanelor 
implicate în încălcări grave ale drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 268
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 19
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului;

19. salută discuțiile inițiale din cadrul 
Consiliului cu privire la instituirea unui 
mecanism UE de sancțiuni în materie de 
drepturi ale omului, așa-numita „Listă 
Magnitsky”, care să permită sancțiuni 
specifice împotriva persoanelor implicate 
în încălcări grave ale drepturilor omului; 
invită Consiliul să își accelereze discuțiile 
pentru a institui acest mecanism cu 
resurse adecvate cât mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 269
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. invită VP/ÎR și Consiliul să acorde 
o atenție deosebită situației drepturilor 
omului în teritoriile ocupate ilegal în 
țările Parteneriatului estic și să ia măsuri 
eficace cu scopul de a preveni abuzurile 
grave împotriva drepturilor omului la fața 
locului, inclusiv încălcarea dreptului la 
viață, restricționarea libertății de 
circulație și discriminarea pe motive de 
etnie;

Or. en

Amendamentul 270
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 19 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

19b. în acest sens, reamintește 
Rezoluția sa din 14 iunie 2018 referitoare 
la teritoriile ocupate georgiene la zece ani 
de la invazia rusă (2018/2741(RSP)) și 
reiterează necesitatea impunerii de către 
UE și statele sale membre a măsurilor 
restrictive împotriva persoanelor incluse 
în lista „Oțhozoria-Tatunașvili”, care sunt 
responsabile de încălcări grave ale 
drepturilor omului în teritoriile georgiene 
din Abhazia și regiunea Țhinvali/Oseția 
de Sud;

Or. en

Amendamentul 271
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. insistă asupra importanței de a 
garanta coerența politicii UE în situații de 
ocupare sau anexare de teritoriu; 
reamintește că dreptul internațional 
umanitar trebuie să orienteze politica UE 
în toate situațiile de acest fel, inclusiv în 
cazul ocupațiilor prelungite, ca în 
Palestina, Sahara Occidentală sau nordul 
Ciprului, și în cazul numeroaselor 
conflicte înghețate din țările 
Parteneriatului estic;

Or. en

Amendamentul 272
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky
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Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară 
a Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
pentru a sprijini apărătorii drepturilor 
omului;

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 273
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; denunță 
înmulțirea bruscă a atacurilor la adresa 
apărătorilor mediului lansate de 
întreprinderi și entități de stat; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
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instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO) pentru a 
sprijini apărătorii drepturilor omului;

instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav și pledează pentru consolidarea lui; 
subliniază că trebuie să adopte o abordare 
strategică, vizibilă și de mare impact 
pentru a-i proteja pe apărătorii 
drepturilor omului; invită Consiliul să 
publice anual Concluziile Consiliului 
Afaceri Externe privind acțiunea UE de 
promovare și protejare a apărătorilor 
drepturilor omului în politica externă a 
UE; invită Consiliul și Comisia să instituie 
o procedură coordonată specifică de 
acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO) pentru a-i 
sprijini pe apărătorii drepturilor omului și 
insistă ca delegațiile UE și statele membre 
să utilizeze din plin și să suplimenteze 
fondurile și capacitatea de protecție și 
sprijin de urgență pentru apărătorii 
drepturilor omului aflați în pericol;

Or. en

Amendamentul 274
Andrea Cozzolino, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Maria 
Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
mai ales al femeilor, asumat cu riscul 
propriei vieți; recomandă consolidarea 
cooperării dintre instituțiile UE și statele 
membre, permițându-le acestora să ofere 
sprijin continuu apărătorilor drepturilor 
omului; apreciază mecanismul 
„ProtectDefenders.eu”, instituit pentru 
protejarea apărătorilor drepturilor omului 
aflați în situații de risc grav; invită 
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instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară 
a Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
pentru a sprijini apărătorii drepturilor 
omului;

Consiliul și Comisia să instituie o 
procedură coordonată specifică de acordare 
a vizelor pentru apărătorii drepturilor 
omului; invită Comisia și statele membre 
să asigure o finanțare suficientă pentru 
protejarea apărătorilor drepturilor omului 
în cadrul programelor tematice relevante 
ale următorului NDICI și să se asigure că 
au acces la ea cei care au cea mai mare 
nevoie și sunt cei mai marginalizați; 
roagă Comisia să se folosească din plin de 
acest instrument în viitor;

Or. en

Amendamentul 275
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO) pentru a 
sprijini apărătorii drepturilor omului;

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere continuu sprijin și 
protecție apărătorilor drepturilor omului, 
mai ales femeilor; apreciază mecanismul 
„ProtectDefenders.eu”, instituit pentru 
protejarea apărătorilor drepturilor omului 
aflați în situații de risc grav; invită 
Consiliul și Comisia să instituie o 
procedură coordonată specifică de acordare 
a vizelor pentru apărătorii drepturilor 
omului; invită Comisia să utilizeze pe 
deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO) pentru a 
sprijini apărătorii drepturilor omului;

Or. en



AM\1191416RO.docx 33/165 PE642.989v01-00

RO

Amendamentul 276
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
pentru a sprijini apărătorii drepturilor 
omului;

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; subliniază necesitatea ca delegațiile 
UE și ambasadele statelor membre ale UE 
să utilizeze din plin și să suplimenteze 
fondurile și capacitatea de protecție și 
sprijin de urgență pentru apărătorii 
drepturilor omului aflați în pericol; invită 
Consiliul și Comisia să instituie o 
procedură coordonată specifică de acordare 
a vizelor pentru apărătorii drepturilor 
omului; roagă Comisia să utilizeze 
întreaga capacitate financiară a IEDDO 
pentru a-i sprijini pe apărătorii 
drepturilor omului, asigurându-se că 
aceste fonduri sunt cunoscute și accesibile 
populației beneficiare, ținând seama în 
mod corespunzător de organizațiile și 
comunitățile locale;

Or. en

Amendamentul 277
Charles Goerens, Frédérique Ries, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 20. subliniază rolul inestimabil și 
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esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară 
a Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) 
pentru a sprijini apărătorii drepturilor 
omului;

esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Comisia și statele membre să 
asigure o finanțare suficientă pentru 
protejarea apărătorilor drepturilor omului 
în cadrul programelor tematice relevante 
ale următorului NDICI și să se folosească 
din plin de acest instrument în viitor;

Or. en

Amendamentul 278
Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, 
Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo 
Castaldo, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 

20. subliniază rolul inestimabil și 
esențial al apărătorilor drepturilor omului, 
asumat cu riscul vieții lor; recomandă 
consolidarea cooperării dintre instituțiile 
UE și statele membre, permițându-le 
acestora să ofere sprijin continuu 
apărătorilor drepturilor omului; apreciază 
mecanismul „ProtectDefenders.eu”, 
instituit pentru protejarea apărătorilor 
drepturilor omului aflați în situații de risc 
grav; invită Consiliul și Comisia să 
instituie o procedură coordonată specifică 
de acordare a vizelor pentru apărătorii 
drepturilor omului; invită Comisia să 
utilizeze pe deplin capacitatea financiară a 
Instrumentului european pentru democrație 



AM\1191416RO.docx 35/165 PE642.989v01-00

RO

și drepturile omului (IEDDO) pentru a 
sprijini apărătorii drepturilor omului;

și drepturile omului (IEDDO) pentru a-i 
sprijini pe apărătorii drepturilor omului, 
având grijă ca fondurile să fie accesibile 
și să ajungă la cei care au cel mult nevoie 
de ele și la cei mai marginalizați;

Or. en

Amendamentul 279
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. se arată îngrijorat de restrângerea 
tot mai mare a spațiului de acțiune a 
societății civile în 2018; regretă că tot mai 
mulți apărători ai drepturilor omului sunt 
în continuare uciși, persecutați, hărțuiți și 
deținuți în mod arbitrar pentru că apără 
principiile universale ale drepturilor 
omului; regretă faptul că în țările terțe se 
adoptă și se aplică abuziv tot mai frecvent 
legi puse în aplicare pentru a restrânge și 
incrimina activitatea legitimă a 
apărătorilor drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 280
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. ia act de faptul că organizațiile și 
apărătorii drepturilor femeilor sunt vizați 
în mod special și sunt extrem de afectați 
de restrângerea spațiului civic; subliniază 
că UE trebuie să susțină politic, să apere 
mai mult și să mărească alocările 
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financiare pentru organizațiile 
independente ale societății civile care 
promovează drepturile femeilor și fetelor 
în toate domeniile; îndeamnă UE și 
statele sale membre să asigure protecția 
apărătoarelor drepturilor omului și să ia 
în considerare nevoile lor de protecție 
specifice;

Or. en

Amendamentul 281
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. ia act de faptul că organizațiile și 
apărătorii drepturilor femeilor sunt vizați 
în mod special și sunt extrem de afectați 
de restrângerea spațiului civic; subliniază 
că UE trebuie să susțină politic, să apere 
mai mult și să mărească alocările 
financiare pentru organizațiile 
independente ale societății civile care 
promovează drepturile femeilor și fetelor 
în toate domeniile; îndeamnă UE și 
statele sale membre să asigure protecția 
apărătoarelor drepturilor omului și să ia 
în considerare nevoile lor de protecție 
specifice;

Or. en

Amendamentul 282
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)



AM\1191416RO.docx 37/165 PE642.989v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. ia act de faptul că organizațiile și 
apărătorii drepturilor femeilor sunt vizați 
în mod special și sunt extrem de afectați 
de restrângerea spațiului civic; subliniază 
că UE trebuie să susțină politic, să apere 
mai mult și să mărească alocările 
financiare pentru organizațiile 
independente ale societății civile care 
promovează drepturile femeilor și fetelor 
în toate domeniile; îndeamnă UE și 
statele sale membre să asigure protecția 
apărătoarelor drepturilor omului și să ia 
în considerare nevoile lor de protecție 
specifice;

Or. en

Amendamentul 283
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. subliniază că apărătorii 
drepturilor omului care lucrează în 
domeniul terenurilor, al drepturilor de 
mediu și al drepturilor indigene, 
apărătorii drepturilor femeilor și al 
persoanelor LGBTI+ sunt cei mai în 
pericol și necesită o atenție deosebită; 
subliniază că apărătorii drepturilor 
omului sunt actori indispensabili în 
promovarea drepturilor omului și a 
democratizării;

Or. en

Amendamentul 284
Isabel Santos, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îndeamnă UE și statele sale 
membre să continue să acționeze pentru a 
asigura integritatea fizică, precum și 
asistență juridică apărătorilor drepturilor 
indigene, de mediu, de proprietate 
intelectuală și funciare, în special prin 
consolidarea Instrumentului European 
pentru democrație și drepturile omului 
(IEDDO) și a diferitelor instrumente și 
mecanisme existente, precum 
protectdefendeurs.eu, cu scopul de a 
proteja drepturile omului și activiștii 
pentru protecția mediului, acordându-le o 
atenție specifică femeilor ADO și 
implicându-se mai activ în inițiativele 
propuse de organizațiile internaționale, 
cum ar fi ONU;

Or. en

Amendamentul 285
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. îi cere VP/ÎR să recurgă la toate 
instrumentele de care dispune UE pentru 
a sprijini societatea civilă independentă, 
mass-media și apărătorii drepturilor 
omului de la fața locului, în special pe cei 
aflați în pericol;

Or. en

Amendamentul 286
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius
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Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. subliniază că UE trebuie să 
coordoneze riguros cooperarea cu 
autoritățile din țările terțe în ceea ce îi 
privește pe apărătorii drepturilor omului 
și societatea civilă și salută inițiativele 
individuale ale statelor membre în plus 
față de acțiunea UE; evidențiază rolul 
vital și central pe care îl joacă apărătorii 
drepturilor omului și ONG-urile în 
promovarea și sprijinirea aplicării 
drepturilor omului consacrate în tratatele 
internaționale de bază privind drepturile 
omului; subliniază, în acest sens, cât este 
de important ca UE să aibă capacitatea de 
a menține un sprijin adecvat, prin 
Instrumentul european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO) și viitorul 
cadru financiar multianual 2021-2027, 
pentru ADO și ONG-uri care se află în 
pericol; invită statele membre ale UE și 
Comisia să ofere mecanisme sau măsuri 
de asistență și protecție rapidă 
apărătorilor drepturilor omului aflați în 
pericol în țările terțe, să instituie o 
procedură coordonată specifică, cum ar 
fi, după caz, eliberarea de vize de urgență 
și facilitarea acordării de azil temporar în 
statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 287
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. cere să se înființeze un punct de 
contact de urgență unde ADO să poată 
notifica instituțiile europene atunci când 
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se comit încălcări ale drepturilor de bază;

Or. en

Amendamentul 288
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 20 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20d. invită toate delegațiile UE și 
punctul lor de contact pentru drepturile 
omului de la fața locului să își onoreze 
regulat obligația de a se întâlni cu ADO, 
de a-i vizita pe activiști deținuți, a le 
monitoriza procesele și a pleda pentru 
protecția lor la fața locului; le roagă să fie 
mai vizibile și mai vehemente când vine 
vorba de drepturile omului; în acest sens, 
invită, de asemenea, SEAE să colaboreze 
mai strâns cu Parlamentul și să își 
exprime preocupările mai din timp;

Or. en

Amendamentul 289
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. invită UE să separe politicile în 
materie de migrație de politicile naționale 
de securitate și să adopte un cadru pentru 
drepturile omului axat pe protecția 
persoanelor în contextul migrației, astfel 
încât apărătorii drepturilor imigranților 
să nu fie stigmatizați ca o amenințare 
pentru state, ci, mai degrabă, ca 
activitatea lor să fie recunoscută ca fiind 
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fundamental legală și legitimă;

Or. en

Amendamentul 290
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. subliniază că activitatea 
apărătorilor drepturilor omului este 
esențială pentru stabilitatea și securitatea 
pe termen lung a țărilor lor, precum și 
pentru respectarea statului de drept; ca 
atare, își reiterează apelul de a promova 
„garanții pentru apărarea drepturilor 
omului” pe baza unor măsuri de protecție 
preventive, cum ar fi declarații publice de 
recunoaștere, hărți ale riscurilor și 
propuneri privind politica publică de 
protecție; în acest sens, cere să se pună în 
aplicare mai strict Orientările UE cu 
privire la apărătorii drepturilor omului; 
subliniază că punerea în aplicare 
corespunzătoare a orientărilor este un 
instrument fundamental pentru a 
consolida capacitățile și garanțiile celor 
care promovează drepturile omului și 
democrația în lume; subliniază că liderii 
și diplomații UE și ai statelor membre ale 
UE de la toate nivelurile trebuie să aducă 
în discuție cazuri concrete de ADO 
amenințați de guvernele unor țări terțe, 
inclusiv prin demersuri și dialoguri 
periodice; să se întâlnească cu apărătorii, 
inclusiv cu cei marginalizați sau din 
regiuni îndepărtate, sau să lupte pentru 
drepturile funciare, ale mediului, 
populațiilor indigene sau persoanelor 
LGBTI și să le confere vizibilitate când li 
se solicită acest lucru; să îi viziteze pe 
ADO aflați în detenție și să participe ca 
observatori la procesele lor; să acorde o 
atenție deosebită nevoilor specifice ale 
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apărătorilor drepturilor omului și să 
adopte orientări clare pentru a le acorda 
un sprijin adaptat situației lor;

Or. en

Amendamentul 291
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. condamnă interdicțiile de călătorie 
care continuă să le fie impuse activiștilor 
pentru drepturile omului care doresc să 
participe la sesiunile Consiliului ONU 
pentru Drepturile Omului de la Geneva și 
ale altor instituții internaționale; invită 
guvernele în cauză să elimine aceste 
interdicții; subliniază că este inacceptabil 
ca reprezentanți ai societății civile și ai 
mass-mediei să fie împiedicați să participe 
la activitățile organismelor internaționale 
și insistă ca drepturile fundamentale și 
drepturile politice ale reprezentanților 
societății civile să fie respectate; este 
preocupat de faptul că unii activiști 
pentru drepturile omului pot fi deținuți la 
întoarcerea în țara de origine după ce au 
fost audiați de instituțiile internaționale;

Or. en

Amendamentul 292
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos, Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 20 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

20e. subliniază că în 2018 am 
sărbătorit aniversarea a 20 de ani de la 
adoptarea Declarației ONU privind 
apărătorii drepturilor omului. salută 
prima Săptămână a drepturilor omului 
ținută de Parlamentul European, care a 
oferit o platformă pentru discuții cu 
apărătorii drepturilor omului; încurajează 
instituțiile UE să mențină această practică 
în mod regulat;

Or. en

Amendamentul 293
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile femeii și egalitatea de gen

Or. en

Amendamentul 294
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea în fața legii între 
femei și bărbați și eforturile sale continue 
de îmbunătățire a situației drepturilor 
omului în ceea ce privește femeile și fetele, 
în conformitate cu ODD 2030; invită 
Comisia și SEAE să contribuie în 
continuare la egalitatea în fața legii între 
femei și bărbați și la capacitarea fetelor și 
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internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

femeilor prin colaborarea strânsă cu 
organizațiile internaționale și cu țările din 
afara UE, pentru a dezvolta și a pune în 
aplicare noi cadre juridice privind 
egalitatea în fața legii între femei și 
bărbați și pentru a eradica practicile 
dăunătoare care vizează femeile și fetele, 
cum ar fi căsătoriile între copii și mutilarea 
genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 295
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; solicită UE să adopte o strategie 
cuprinzătoare și obligatorie privind 
egalitatea de gen, după ce expiră 
angajamentul strategic; invită Comisia 
Europeană să pregătească și să adopte o 
comunicare pentru a reînnoi Planul de 
acțiune pentru egalitatea de gen după 
2020, instrument important cu care UE 
poate contribui la drepturile femeilor și 
fetelor în întreaga lume; invită statele 
membre să aprobe Planul de acțiune 
pentru egalitatea de gen III în concluziile 
Consiliului; invită Comisia și SEAE să 
contribuie în continuare la egalitatea de 
gen și la capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
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a femeilor;

Or. en

Amendamentul 296
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să 
contribuie în continuare la egalitatea de 
gen și la capacitarea fetelor și femeilor 
prin colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să își aducă 
în continuare contribuția, pentru a dezvolta 
și a pune în aplicare noi cadre juridice 
privind egalitatea de gen și pentru a eradica 
practicile dăunătoare care vizează femeile 
și fetele, cum ar fi căsătoriile între copii și 
mutilarea genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 297
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
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2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

2030; solicită UE să adopte o strategie 
cuprinzătoare și obligatorie privind 
egalitatea de gen, după ce expiră 
angajamentul strategic; invită Comisia 
Europeană să pregătească și să adopte o 
comunicare pentru a reînnoi Planul de 
acțiune pentru egalitatea de gen după 
2020, instrument important cu care UE 
poate contribui la drepturile femeilor și 
fetelor în întreaga lume; invită statele 
membre să aprobe Planul de acțiune 
pentru egalitatea de gen III în concluziile 
Consiliului; invită Comisia și SEAE să 
contribuie în continuare la egalitatea de 
gen și la capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

Or. en

Amendamentul 298
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia Europeană să 
pregătească și să adopte o comunicare 
pentru a reînnoi Planul de acțiune pentru 
egalitatea de gen după 2020, instrument 
important cu care UE poate contribui la 
drepturile femeilor și fetelor în întreaga 
lume; invită statele membre să aprobe 
Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 
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vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

III în concluziile Consiliului; invită 
Comisia și SEAE să contribuie în 
continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

Or. en

Amendamentul 299
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită statele membre să aprobe 
Planul de acțiune pentru egalitatea de gen 
III în concluziile Consiliului; invită 
Comisia și SEAE să contribuie în 
continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
mutilarea genitală a femeilor;

Or. en
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Amendamentul 300
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica violența de gen și 
practicile dăunătoare care vizează femeile 
și fetele, cum ar fi căsătoriile forțate și între 
copii, mutilarea genitală a femeilor și 
traficul de ființe umane; subliniază 
creșterea alarmantă a violenței împotriva 
femeilor și a fetelor și solicită măsuri 
suplimentare de combatere a tuturor 
formelor de violență bazată pe gen, cum 
ar fi continuarea Inițiativei mondiale 
Spotlight a UE-ONU; invită UE și toate 
statele membre ale UE să ratifice și să 
pună în aplicare Convenția de la Istanbul 
și invită delegațiile UE să asigure 
colectarea de date privind violența 
împotriva femeilor, să elaboreze 
recomandări specifice fiecărei țări și să 
promoveze mecanisme de protecție și 
structuri de sprijin pentru victime;

Or. en

Amendamentul 301
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 21



AM\1191416RO.docx 49/165 PE642.989v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale, cu țările din afara UE și cu 
societatea civilă, pentru a dezvolta și a 
pune în aplicare noi cadre juridice privind 
egalitatea de gen și pentru a eradica 
practicile dăunătoare care vizează femeile 
și fetele, cum ar fi căsătoriile între copii și 
mutilarea genitală a femeilor;

Or. en

Amendamentul 302
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii, mutilarea genitală a 
femeilor și violențele sexuale ca arme de 
război; reamintește că Statutul de la 
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Roma consideră crimele sexuale și 
violențele de gen drept crime de război, 
crime împotriva umanității sau elemente 
constitutive ale genocidului sau torturii;

Or. fr

Amendamentul 303
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii, mutilarea genitală a 
femeilor și mercantilizarea corpurilor prin 
practica mamelor surogat;

Or. en

Amendamentul 304
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
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sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor, precum și convertirea 
religioasă forțată care de obicei 
presupune răpirea, violul și stigmatizarea;

Or. en

Amendamentul 305
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor; solicită raționalizarea 
clauzelor de condiționalitate legate de 
educația fetelor din acordurile comerciale 
europene cu țările în curs de dezvoltare;
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Or. en

Amendamentul 306
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor;

21. sprijină ferm angajamentul strategic 
al UE pentru egalitatea de gen și eforturile 
sale continue de îmbunătățire a situației 
drepturilor omului în ceea ce privește 
femeile și fetele, în conformitate cu ODD 
2030; invită Comisia și SEAE să contribuie 
în continuare la egalitatea de gen și la 
capacitarea fetelor și femeilor prin 
colaborarea strânsă cu organizațiile 
internaționale și cu țările din afara UE, 
pentru a dezvolta și a pune în aplicare noi 
cadre juridice privind egalitatea de gen și 
pentru a eradica practicile dăunătoare care 
vizează femeile și fetele, cum ar fi 
căsătoriile între copii și mutilarea genitală 
a femeilor; solicită să se întreprindă 
acțiuni pentru a facilita accesul la 
educație și la piața muncii și să se acorde 
o atenție deosebită prezenței echilibrate a 
femeilor în posturile de conducere;

Or. pl

Amendamentul 307
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. condamnă toate formele de 
violență și exploatare de gen: fizică, 
sexuală și psihologică, violul în masă, 
traficul și mutilarea genitală feminină; 
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invită UE și toate statele sale membre care 
nu au făcut încă acest lucru să ratifice 
Convenția de la Istanbul cât mai repede 
cu putință. îndeamnă țările să își 
intensifice ritmul adoptării legislației 
pentru a trata aceste aspecte; reamintește 
că violența împotriva femeilor este 
profund înrădăcinată în inegalitatea de 
gen, prin urmare trebuie abordată 
cuprinzător; invită UE să colaboreze cu 
alte țări pentru a-și intensifica acțiunile în 
domeniul educației, asistenței medicale și 
serviciilor sociale, colectării de date, 
finanțării și programării, pentru a preveni 
și a răspunde mai bine la violența sexuală 
și bazată pe gen la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 308
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. condamnă toate formele de 
violență și de exploatare fizică, sexuală și 
psihologică, violul în masă, traficul și 
încălcarea drepturilor sexuale și 
reproductive ale femeilor; subliniază că 
îngrijirile medicale adecvate și accesibile, 
inclusiv tratamentele mintale, precum 
asistența psihologică și respectarea 
universală și accesul la drepturile sexuale 
și reproductive, inclusiv dreptul la avort, 
ar trebui garantate pentru toate femeile și 
că ele ar trebui să poată lua decizii libere 
și responsabile privind sănătatea lor, 
corpul lor și viața lor sexuală și 
reproductivă; condamnă reinstituirea 
regulii „călușului mondial”;

Or. en
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Amendamentul 309
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. condamnă toate formele de 
violență și de exploatare fizică, sexuală și 
psihologică, violul în masă, traficul și 
încălcarea drepturilor sexuale și 
reproductive ale femeilor; subliniază că 
îngrijirile medicale adecvate și accesibile 
și respectarea universală și accesul la 
drepturile sexuale și reproductive, inclusiv 
dreptul la avort, ar trebui garantate 
pentru toate femeile și că ele ar trebui să 
poată lua decizii libere și responsabile 
privind sănătatea lor, corpul lor și viața 
lor sexuală și reproductivă; subliniază că 
educația este un instrument esențial 
pentru combaterea discriminării și a 
violenței împotriva femeilor și copiilor;

Or. en

Amendamentul 310
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. apreciază ideea de a integra 
perspectiva de gen în activitățile din 
cadrul politicii de securitate și apărare 
comune a UE și subliniază că este 
important să se asigure o formare 
adecvată în chestiuni de gen pentru 
personalul medical și din domeniul 
asistenței umanitare, inclusiv cei care 
lucrează în domeniul asistenței de 
urgență;

Or. en
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Amendamentul 311
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. condamnă toate formele de 
violență și exploatare de gen: fizică, 
sexuală și psihologică, violul în masă, 
traficul de persoane și mutilarea genitală 
feminină; își reînnoiește apelul către toate 
statele membre ale UE care nu au făcut 
încă acest lucru să ratifice Convenția de 
la Istanbul cât mai repede cu putință. 
îndeamnă țările să își intensifice ritmul 
adoptării legislației pentru a trata aceste 
aspecte; reamintește că violența împotriva 
femeilor este profund înrădăcinată în 
inegalitatea de gen, prin urmare trebuie 
abordată cuprinzător; invită UE să 
colaboreze cu alte țări pentru a-și 
intensifica acțiunile în domeniul 
educației, asistenței medicale și serviciilor 
sociale, colectării de date, finanțării și 
programării, pentru a preveni și a 
răspunde mai bine la violența sexuală și 
bazată pe gen la nivel mondial; sprijină 
continuarea inițiativei comună Spotlight a 
UE-ONU;

Or. en

Amendamentul 312
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. subliniază faptul că violența 
sexuală și de gen împotriva femeilor și a 
fetelor, inclusiv tradițiile periculoase, cum 
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ar fi căsătoriile între copii și mutilarea 
genitală a femeilor (MGF), accesul 
inadecvat la sectoare și servicii sociale de 
bază, cum ar fi sănătatea, educația, apa, 
salubritatea și nutriția, accesul dificil la 
serviciile de sănătate sexuală și 
reproductivă și participarea inegală la 
instituțiile publice și private, precum și la 
procesul decizional politic și de pace, 
reprezintă o încălcare inacceptabilă a 
drepturilor fundamentale ale omului care 
nu poate fi acceptată de UE și de statele 
sale membre;

Or. en

Amendamentul 313
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. consideră că este inacceptabil ca 
sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor și fetelor să 
rămână subiecte de polemică ideologică, 
inclusiv în contexte multilaterale; cere UE 
și statelor sale membre să recunoască 
dreptul inalienabil al femeilor și fetelor la 
integritate corporală și dreptul de a lua 
singure decizii legate de corpurile lor și 
condamnă desele încălcări ale drepturilor 
sexuale și reproductive ale femeilor, 
inclusiv interzicerea accesului la servicii 
relevante; invită UE să garanteze accesul 
la servicii de planificare familială, la 
mijloace contraceptive și la avort legal și 
în condiții de siguranță prin politicile sale 
în domeniul drepturilor omului, politicile 
umanitare și de dezvoltare, în special în 
situații de conflict și post-conflict și 
pentru victimele violenței sexuale ca armă 
de război;
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Or. en

Amendamentul 314
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră inacceptabil ca 
sănătatea și drepturile sexuale și 
reproductive ale femeilor și fetelor să 
rămână subiecte de polemică ideologică, 
inclusiv în contexte multilaterale; cere UE 
și statelor sale membre să recunoască 
dreptul inalienabil al femeilor și fetelor la 
integritate corporală și dreptul de a lua 
singure decizii legate de corpurile lor și 
condamnă desele încălcări ale drepturilor 
sexuale și reproductive ale femeilor, 
inclusiv interzicerea accesului la servicii 
relevante; invită UE să garanteze accesul 
la servicii de planificare familială, la 
mijloace contraceptive și la avort legal și 
în condiții de siguranță prin politicile sale 
în domeniul drepturilor omului, politicile 
umanitare și de dezvoltare, în special în 
situații de conflict și post-conflict și 
pentru victimele violenței sexuale ca armă 
de război;

Or. en

Amendamentul 315
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21e. consideră inacceptabil faptul că 
corpurile femeilor și fetelor, în raport cu 
sănătatea lor sexuală și reproductivă și 
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drepturile aferente, rămân în continuare 
subiect de polemică ideologică, atât în 
statele membre ale UE, cât și la nivel 
mondial; invită UE și statele sale membre 
să recunoască dreptul inalienabil al 
femeilor și al fetelor la integritate 
corporală și la decizie autonomă și 
condamnă frecventele încălcări ale DSSR, 
inclusiv refuzul accesului la servicii de 
planificare familială, la mijloace de 
contracepție și la servicii sigure și legale 
de avort;

Or. en

Amendamentul 316
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. se arată preocupat de atacurile la 
adresa drepturilor femeilor și a sănătății 
sexuale și reproductive și a drepturilor 
aferente (DSSR), precum și de faptul că 
legislația din multe părți ale lumii 
limitează aceste drepturi;

Or. en

Amendamentul 317
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. afirmă că accesul la sănătate este 
un drept al omului, că sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile aferente se 
bazează pe drepturile fundamentale ale 
omului și constituie elemente esențiale ale 
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demnității umane; subliniază faptul că 
asistența medicală adecvată și la prețuri 
accesibile și, în special, accesul la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente ar trebui să fie 
garantate pentru toți, inclusiv educația și 
informarea cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile interumane, 
planificarea familială, metodele 
contraceptive moderne, avortul sigur și 
legal și asistența medicală maternă, 
prenatală și postnatală; relevă că aceste 
servicii sunt elemente importante pentru a 
salva viața femeilor și a reduce 
mortalitatea infantilă;

Or. en

Amendamentul 318
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 21 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21f. afirmă că accesul la sănătate este 
un drept al omului, că sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile aferente se 
bazează pe drepturile fundamentale ale 
omului și constituie elemente esențiale ale 
demnității umane; subliniază faptul că 
asistența medicală adecvată și la prețuri 
accesibile și, în special, accesul la 
sănătatea sexuală și reproductivă și la 
drepturile aferente ar trebui să fie 
garantate pentru toți, inclusiv educația și 
informarea cuprinzătoare privind 
sexualitatea și relațiile interumane, 
planificarea familială, metodele 
contraceptive moderne, avortul sigur și 
legal și asistența medicală maternă, 
prenatală și postnatală; relevă că aceste 
servicii sunt elemente importante pentru a 
salva viața femeilor și a reduce 
mortalitatea infantilă;



PE642.989v01-00 60/165 AM\1191416RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 319
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21g. subliniază că este important ca 
accesul la sănătate să fie considerat un 
drept al omului; subliniază necesitatea de 
a garanta accesul la sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile aferente, 
inclusiv prin măsuri care să asigure că 
femeile își controlează liber corpul și 
viața, au acces la planificarea familială, 
la produse adecvate de igienă feminină și 
beneficiază de îngrijirile natale 
recomandate pentru a preveni 
mortalitatea infantilă și maternă; 
subliniază că serviciile de avort în condiții 
de siguranță sunt elemente importante 
pentru salvarea vieții femeilor și 
contribuie la evitarea nașterilor cu risc 
ridicat și la reducerea mortalității 
infantile; relevă importanța accesului la 
servicii de sănătate mintală adecvate, care 
să ia în considerare dimensiunea de gen, 
în special în situații de conflict și post-
conflict;

Or. en

Amendamentul 320
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 21 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21d. condamnă vehement aplicarea în 
continuare a „regulii călușului mondial” 
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(Global Gag Rule) și impactul său asupra 
sănătății și drepturilor femeilor și fetelor; 
își reiterează apelul către UE și statele 
sale membre de a acoperi deficitul de 
finanțare creat de SUA în domeniul 
sănătății și drepturilor sexuale și 
reproductive, apelând la finanțarea 
pentru dezvoltare de la nivel național și de 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 321
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 21 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21h. condamnă vehement aplicarea în 
continuare a „regulii călușului mondial” 
(Global Gag Rule) și impactul său asupra 
sănătății și drepturilor femeilor și fetelor; 
își reiterează apelul către UE și statele 
sale membre de a acoperi deficitul de 
finanțare creat de SUA în domeniul 
sănătății și drepturilor sexuale și 
reproductive, apelând la finanțarea 
pentru dezvoltare de la nivel național și de 
la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 322
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 21 i (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21i. își exprimă profunda îngrijorare 
față de escaladarea aplicării torturii sub 
formă de violență sexuală și bazată pe 
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gen, ca armă de război;

Or. en

Amendamentul 323
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază că fetele și femeile care 
sunt victime ale conflictelor armate au 
dreptul la îngrijirile medicale necesare, 
inclusiv accesul la contracepție, la 
contracepție de urgență și avort;

Or. ro

Amendamentul 324
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. subliniază rolul important al 
femeilor în prevenirea și soluționarea 
conflictelor, în operațiunile de menținere 
a păcii, în ajutorul umanitar și 
reconstrucția post-conflict, precum și în 
promovarea drepturilor omului și a 
reformelor democratice; 

 invită Uniunea să includă în continuare 
sprijinul pentru femei în operațiunile care 
țin de politica de securitate și apărare 
comună (PSAC); 

Or. fr
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Amendamentul 325
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 21 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21j. semnalează creșterea alarmantă a 
violenței împotriva femeilor și solicită 
luarea de măsuri suplimentare pentru a 
ratifica și a implementa Convenția de la 
Istanbul în întreaga Europă;

Or. en

Amendamentul 326
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Lars Patrick Berg

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. încurajează cele 11 state membre 
ale UE care nu au făcut-o încă să ratifice 
Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice, cunoscută sub denumirea de 
Convenția de la Istanbul.

Or. en

Amendamentul 327
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Punctul 21 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21k. subliniază că egalitatea de gen ar 
trebui să fie o prioritate esențială în toate 
relațiile de lucru, politicile și acțiunile 
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externe ale UE, deoarece, în conformitate 
cu tratatele, este un principiu pentru UE 
și statele sale membre;

Or. en

Amendamentul 328
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 21 l (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21l. solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape promovarea și situația 
egalității de gen în cele mai afectate state 
membre, luând în vizor în special cadrul 
instituțional, strategic și legislativ;

Or. en

Amendamentul 329
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită UE să lanseze noi inițiative 
pentru a promova și ocroti drepturile 
copilului, inclusiv pentru a preveni și 
combate abuzurile împotriva copiilor în 
lume, pentru a-i reintegra și a-i readuce pe 
copiii afectați de conflicte, în special pe cei 
racolați de grupuri teroriste, la sănătate și 
viață normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;
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Or. en

Amendamentul 330
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită UE să lanseze noi inițiative 
pentru a promova și ocroti drepturile 
copilului, inclusiv pentru a preveni și 
combate abuzurile împotriva copiilor în 
lume, pentru a-i reintegra și a-i readuce pe 
copiii afectați de conflicte la sănătate și 
viață normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

Or. en

Amendamentul 331
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, 
Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho 
Sánchez Amor, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a-i readuce pe 
copiii afectați de conflicte și pe cei care 
suferă de discriminări multiple la sănătate 
și viață normală și pentru a le oferi un 
mediu protejat, în care îngrijirea și educația 
sunt fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
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organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

Or. en

Amendamentul 332
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a-i readuce pe 
copiii afectați de conflicte și pe cei care 
suferă de discriminări multiple la sănătate 
și viață normală și pentru a le oferi un 
mediu protejat, în care îngrijirea și educația 
sunt fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

Or. en

Amendamentul 333
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
familial și comunitar, în care îngrijirea și 
educația sunt fundamentale; solicită UE să 
inițieze o mișcare internațională pentru a 
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drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

promova drepturile copilului, printre altele 
prin organizarea unei conferințe 
internaționale privind protecția copiilor în 
medii fragile;

Or. en

Amendamentul 334
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului și a întări rolul 
familiei ca context natural pentru 
dezvoltarea copiilor, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

Or. en

Amendamentul 335
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
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fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile; 
subliniază că este important ca un copil să 
știe, pe cât posibil, cine sunt tatăl său 
biologic și mama sa biologică;

Or. en

Amendamentul 336
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile; 
solicită SUA, care este singura țară din 
lume care încă nu a ratificat Convenția 
ONU cu privire la drepturile copilului să 
facă acest lucru de urgență;

Or. en

Amendamentul 337
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile; 
invită, de asemenea, Uniunea să 
promoveze în continuare, prin intermediul 
delegațiilor sale externe, manualul UE și 
UNICEF privind drepturile copilului și să 
formeze în mod eficace personalul 
delegațiilor sale cu privire la aceste 
chestiuni;

Or. fr

Amendamentul 338
Stelios Kympouropoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile;

22. solicită noi inițiative ale UE pentru 
a preveni și combate abuzurile împotriva 
copiilor în lume, pentru a readuce copiii 
afectați de conflicte la sănătate și viață 
normală și pentru a le oferi un mediu 
protejat, în care îngrijirea și educația sunt 
fundamentale; solicită UE să inițieze o 
mișcare internațională pentru a promova 
drepturile copilului, printre altele prin 
organizarea unei conferințe internaționale 
privind protecția copiilor în medii fragile; 
solicită Comisiei Europene să demareze 
planurile pentru a crea un portal de 
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educație online cu materiale adecvate, 
care să poată fi folosit opțional și gratuit 
de sistemele de învățământ din țările în 
curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 339
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că deseori copiii sunt 
expuși la forme de abuzuri specifice, cum 
ar fi căsătoriile între copii, prostituția 
copiilor, folosirea copiilor-soldați, 
mutilarea genitală, exploatarea prin 
muncă a copiilor și traficul de copii, mai 
ales în timpul crizelor umanitare și al 
conflictelor armate, și, prin urmare, au 
nevoie de mai multă protecție; solicită UE 
să coopereze cu țările terțe pentru a pune 
capăt căsătoriilor forțate, a celor la o 
vârstă fragedă și a celor între copii, 
stabilind 18 ani ca vârstă minimă legală 
pentru căsătorie, impunând verificarea 
vârstei ambilor soți și a consimțământului 
lor deplin și liber, introducând 
înregistrarea obligatorie a căsătoriilor și 
asigurând respectarea acestor reguli; 
subliniază că UE trebuie să se implice mai 
mult în protecția copiilor; cere să se 
rezolve urgent problema copiilor apatrizi, 
din interiorul și din afara UE, în special a 
celor născuți în afara țării de origine a 
părinților și a copiilor imigranți, în 
conformitate cu dreptul internațional; 
îndeamnă UE și statele sale membre să 
elaboreze un plan de acțiune pentru ca 
copiii să nu mai poată fi deținuți ca 
urmare a statutului lor de imigranți;

Or. en
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Amendamentul 340
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută eforturile UE din 2018 de a 
stopa instituționalizarea copiilor și de a 
promova tranziția de la asistența 
instituțională la cea acordată la nivelul 
comunității, în conformitate cu referința 
inclusă în propunerea pentru un nou 
Instrument de vecinătate, cooperare 
pentru dezvoltare și cooperare 
internațională; solicită UE, profitând de 
această dinamică și de ocazia oferită de 
Rezoluția ONU privind drepturile 
copilului din 2019, care se va concentra 
pe copiii lipsiți de îngrijire părintească, să 
continue să joace un rol de lider în acest 
domeniu și să depună eforturi pentru a se 
asigura că copiii de pretutindeni sunt 
sprijiniți să trăiască în familii și în 
comunitate și să aibă acces la servicii de 
bază;

Or. en

Amendamentul 341
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. reafirmă nevoia urgentă de a 
ratifica și de a pune efectiv în aplicare 
peste tot în lume Convenția ONU cu 
privire la drepturile copilului și 
protocoalele opționale la aceasta; 
constată că munca copiilor, recrutarea 
copiilor în conflictele armate, abuzurile 
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sexuale și căsătoriile timpurii și forțate 
reprezintă în continuare probleme majore 
în anumite țări;

Or. fr

Amendamentul 342
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că trebuie intensificată 
implicarea UE în reglementarea protecției 
copiilor, în special a minorilor neînsoțiți, 
și că trebuie acordată o atenție deosebită 
educației și sprijinului psihosocial;

Or. en

Amendamentul 343
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. condamnă toate abuzurile 
împotriva copiilor, precum căsătoriile 
forțate și între copii; solicită UE să 
coopereze cu țările terțe pentru a pune 
capăt căsătoriilor forțate, a celor la o 
vârstă fragedă și a celor între copii, 
stabilind 18 ani ca vârstă minimă legală 
pentru căsătorie, impunând verificarea 
vârstei ambilor soți și a consimțământului 
lor deplin și liber, introducând 
înregistrarea obligatorie a căsătoriilor și 
asigurând respectarea acestor reguli;

Or. en
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Amendamentul 344
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. invită toate statele să se angajeze 
să elimine formele cele mai grave de 
muncă infantilă, conform dispozițiilor 
articolului 3 din Convenția nr. 182 a 
OIM, printre care se numără sclavia 
copiilor, traficul, prostituția și muncile 
periculoase care afectează sănătatea 
fizică și psihică a copiilor;

Or. en

Amendamentul 345
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos

Propunere de rezoluție
Punctul 22 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22c. cere să se rezolve urgent problema 
copiilor apatrizi, din interiorul și din 
afara UE, în special a celor născuți în 
afara țării de origine a părinților și a 
copiilor imigranți, în conformitate cu 
dreptul internațional; îndeamnă UE și 
statele sale membre să elaboreze un plan 
de acțiune pentru a împiedica reținerea 
copiilor ca urmare a statutului lor de 
migrant, în conformitate cu Declarația de 
la New York pentru refugiați și migranți; 
reamintește dreptul la protecție specială în 
interesul superior al copilului;

Or. en
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Amendamentul 346
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază cât este de important să 
se apere și să se promoveze drepturile 
copiilor refugiați care călătoresc fără 
părinții lor („minori izolați”) și să se 
asigure condiții decente în locul de 
reședință, accesul la educație și îngrijirea 
parentală pentru a garanta siguranța și 
bunăstarea copiilor;

Or. pl

Amendamentul 347
Dietmar Köster, Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, 
Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, 
Maria Noichl, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile persoanelor lesbiene, gay, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI)

Or. en

Amendamentul 348
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile persoanelor lesbiene, gay, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
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(LGBTI)

Or. en

Amendamentul 349
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile persoanelor lesbiene, gay, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI)

Or. en

Amendamentul 350
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile persoanelor lesbiene, gay, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI)

Or. en

Amendamentul 351
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Subtitlul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Drepturile persoanelor lesbiene, gay, 
bisexuale, transgen și intersexuale 
(LGBTI)
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Or. en

Amendamentul 352
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. condamnă detenția arbitrară, 
tortura, persecuțiile și asasinarea 
persoanelor LGBTI; observă că, în mai 
multe țări de pe glob, persoanele LGBTI 
se confruntă în continuare cu persecuții și 
violențe din cauza orientării lor sexuale; 
ia act de faptul că unele țări continuă să 
incrimineze relațiile homosexuale, 
prevăzând chiar și pedeapsa cu moartea; 
îndeamnă statele în cauză să își modifice 
legislația fără întârziere; invită UE și 
statele sale membre să continue 
activitatea de protejare și promovare a 
drepturilor omului în cazul persoanelor 
LGBTI, colaborând îndeaproape cu 
organizațiile internaționale și cu țările 
terțe, pentru a combate discriminarea și 
încălcările drepturilor omului, precum și 
pentru a sprijini dezvoltarea legislației și a 
politicilor de protecție a drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI din 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 353
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. condamnă detenția arbitrară, 
tortura, persecuțiile și asasinarea 
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persoanelor LGBTI; recunoaște faptul că 
orientarea sexuală și identitatea de gen 
pot crește riscul de discriminare, violență 
și persecuție; observă că, în mai multe țări 
de pe glob, persoanele LGBTI se 
confruntă în continuare cu persecuții și 
violențe din cauza orientării lor sexuale, 
în timp ce un număr mare de țări încă 
incriminează relațiile între persoane de 
același sex, iar unele dintre acestea le 
consideră drept infracțiuni pasibile de 
pedeapsa capitală;

Or. en

Amendamentul 354
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. condamnă recrudescența recentă a 
legilor discriminatorii și a actelor de 
violență împotriva persoanelor pe baza 
orientării lor sexuale și a identității de 
gen; regretă că 72 de țări incriminează 
homosexualitatea, iar printre acestea, 12 
țări prevăd pedeapsa cu moartea; 
subliniază că este important ca Comisia și 
SEAE să abordeze în continuare 
chestiunea drepturilor persoanelor 
LGBTI în dialogurile politice și cele 
privind drepturile omului și în forurile 
multilaterale și să utilizeze IEDDO pentru 
a sprijini organizațiile care apără 
drepturile persoanelor LGBTI;

Or. en

Amendamentul 355
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. consideră că drepturile 
persoanelor lesbiene, gay și bisexuale pot 
fi mai bine protejate dacă acestea au 
acces la instituții juridice precum 
parteneriatul civil sau căsătoria; 
încurajează instituțiile UE și statele 
membre să sprijine recunoașterea 
căsătoriilor sau a uniunilor civile între 
persoane de același sex ca drepturi 
politice, sociale, umane și civile; salută 
faptul că din ce în ce mai multe țări 
creează legislație în ceea ce privește 
dreptul de a întemeia o familie prin 
căsătorie, uniune civilă și adopție, fără 
discriminare pe motive de orientare 
sexuală, și invită Comisia și statele 
membre să elaboreze propuneri pentru 
recunoașterea reciprocă a acestor uniuni 
și a familiilor formate din persoane de 
același sex la nivelul UE, astfel încât să se 
asigure tratamentul egal în ceea ce 
privește munca, libera circulație, 
impozitarea și securitatea socială, precum 
și protecția veniturilor familiilor și a 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 356
Petras Auštrevičius, Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, 
Robert Biedroń, Fabio Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, 
Giuliano Pisapia, Dietmar Köster

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. sprijină ferm lista de acțiuni a 
Comisiei pentru promovarea egalității 
pentru persoanele LGBTI și Orientările 
pentru promovarea și protejarea 



AM\1191416RO.docx 79/165 PE642.989v01-00

RO

exercitării tuturor drepturilor omului de 
către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale pentru acțiunile 
externe din 2013, ca elemente importante 
ale eforturilor depuse în prezent de UE 
pentru a îmbunătăți drepturile omului în 
cazul persoanelor LGBTI, în conformitate 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă 
pentru 2030; invită Comisia/SEAE să 
continue activitatea de protejare și 
promovare a drepturilor omului în cazul 
persoanelor LGBTI, colaborând 
îndeaproape cu organizațiile 
internaționale și cu țările terțe, pentru a 
combate discriminarea și încălcările 
drepturilor omului, precum și pentru a 
sprijini dezvoltarea legislației și a 
politicilor de protecție a drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI din 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 357
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. sprijină ferm lista de acțiuni a 
Comisiei pentru promovarea egalității 
pentru persoanele LGBTI și Orientările 
pentru promovarea și protejarea 
exercitării tuturor drepturilor omului de 
către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale pentru acțiunile 
externe din 2013, ca elemente importante 
ale eforturilor depuse în prezent de UE 
pentru a îmbunătăți drepturile omului în 
cazul persoanelor LGBTI, în conformitate 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă 
pentru 2030; invită Comisia/SEAE să 
continue activitatea de protejare și 
promovare a drepturilor omului în cazul 
persoanelor LGBTI, colaborând 
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îndeaproape cu organizațiile 
internaționale și cu țările terțe, pentru a 
combate discriminarea și încălcările 
drepturilor omului, precum și pentru a 
sprijini dezvoltarea legislației și a 
politicilor de protecție a drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI din 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 358
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. sprijină ferm lista de acțiuni a 
Comisiei pentru promovarea egalității 
pentru persoanele LGBTI și Orientările 
pentru promovarea și protejarea 
exercitării tuturor drepturilor omului de 
către persoanele lesbiene, gay, bisexuale, 
transgen și intersexuale pentru acțiunile 
externe din 2013, ca elemente importante 
ale eforturilor depuse în prezent de UE 
pentru a îmbunătăți drepturile omului în 
cazul persoanelor LGBTI, în conformitate 
cu obiectivele de dezvoltare durabilă 
pentru 2030; invită Comisia/SEAE să 
continue activitatea de protejare și 
promovare a drepturilor omului în cazul 
persoanelor LGBTI, colaborând 
îndeaproape cu organizațiile 
internaționale și cu țările terțe, pentru a 
combate discriminarea și încălcările 
drepturilor omului, precum și pentru a 
sprijini dezvoltarea legislației și a 
politicilor de protecție a drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI din 
întreaga lume;

Or. en
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Amendamentul 359
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. sprijină ferm lista de acțiuni a 
Comisiei pentru promovarea egalității 
pentru persoanele LGBTI și Orientările 
pentru promovarea și protejarea 
exercitării tuturor drepturilor omului de 
către persoanele LGBTI pentru acțiunile 
externe din 2013, ca elemente importante 
ale eforturilor depuse în prezent de UE 
pentru a îmbunătăți drepturile omului în 
cazul persoanelor LGBTI, în conformitate 
cu ODD; invită Comisia/SEAE să 
continue activitatea de protejare și 
promovare a drepturilor omului în cazul 
persoanelor LGBTI, colaborând 
îndeaproape cu organizațiile 
internaționale și cu țările terțe, pentru a 
combate discriminarea și încălcările 
drepturilor omului, precum și pentru a 
sprijini dezvoltarea legislației și a 
politicilor de protecție a drepturilor 
omului în cazul persoanelor LGBTI din 
întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 360
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. regretă că multe țări incriminează 
încă homosexualitatea, iar unele dintre 
acestea prevăd pedeapsa cu moartea; 
consideră că practicile și actele de 
violență împotriva persoanelor pe motiv 
de orientare sexuală nu ar trebui să 
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rămână nepedepsite și trebuie eliminate;

Or. en

Amendamentul 361
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
toate politicile relevante ale UE;

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază importanța nediscriminării și 
necesitatea de a integra în mod credibil 
principiul accesibilității universale și de a 
garanta toate drepturile persoanelor cu 
handicap în toate politicile relevante ale 
UE;

Or. en

Amendamentul 362
Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
toate politicile relevante ale UE;

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
toate politicile de dezvoltare ale UE;
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Or. ro

Amendamentul 363
Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
toate politicile relevante ale UE;

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
toate politicile relevante ale UE; solicită 
crearea unui centru mondial de excelență 
în Europa pentru dobândirea de 
competențe adaptate exigențelor viitorului 
și antreprenoriale pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 364
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 

23. salută ratificarea Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu handicap; 
reiterează importanța implementării ei 
eficiente atât de către statele membre ale 
UE, cât și de către instituțiile UE; 
subliniază, în special, necesitatea de a 
integra în mod credibil principiul 
accesibilității universale și de a garanta 
toate drepturile persoanelor cu handicap în 
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toate politicile relevante ale UE; toate politicile relevante ale UE; subliniază 
că handicapul nu privează o persoană de 
demnitatea umană, ceea ce implică 
sarcina statelor de a proteja persoanele cu 
handicap împotriva decesului prematur;

Or. en

Amendamentul 365
Janina Ochojska

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază necesitatea instituirii 
unui mecanism bazat pe un sistem de 
„discriminare pozitivă” în favoarea 
persoanelor cu handicap în ceea ce 
privește accesul la educație și formare, la 
asistență medicală și la piața forței de 
muncă;

Or. pl

Amendamentul 366
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Minorități etnice și lingvistice1a

subliniază faptul că comunitățile 
minoritare naționale au nevoi specifice și, 
prin urmare, egalitatea deplină și efectivă 
între persoanele care aparțin unei 
minorități naționale și cele care aparțin 
majorității ar trebui promovată în toate 
domeniile vieții economice, sociale, 
politice și culturale; îndeamnă UE să 
urmărească îndeaproape punerea în 
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aplicare a dispozițiilor care protejează 
drepturile omului și a drepturilor 
persoanelor ce aparțin minorităților în 
cadrul procesului de extindere; subliniază 
nevoia de a se acorda o mai mare atenție 
diverselor mecanisme de monitorizare din 
cadrul Consiliului Europei și al ONU și 
cooperării mai strânse cu diferitele 
organisme statutare ale acestora pentru a 
canaliza mai bine constatările realizate și 
pentru utilizarea mai eficientă a 
experienței în domeniu; recomandă să se 
înființeze un birou al Ombudsmanului 
sau un raportor special pentru drepturile 
minorităților al cărui mandat să includă 
protecția drepturilor minorităților prin 
vizite la nivel de țară și posibilitatea de a 
interacționa cu reprezentanții 
minorităților în vederea sensibilizării cu 
privire la provocări și a formulării de 
recomandări și pentru statele membre ale 
UE; subliniază faptul că persoanele care 
aparțin minorităților etnice sau naționale 
trebuie să nu fie supuse niciunei forme de 
discriminare în exercitarea drepturilor 
lor: cultura, tradițiile, istoria, limba 
maternă a minorităților etnice și 
lingvistice ar trebui respectate; 
persoanelor care aparțin minorităților 
etnice și lingvistice ar trebui să li se 
garanteze posibilitatea de a alege educația 
în limba lor maternă sau de a-și învăța 
limba maternă la diferite niveluri de 
educație; pentru a încuraja și a facilita 
participarea efectivă a minorităților la 
viața publică, folosirea limbilor materne 
în cadrul sistemului de învățământ, 
municipalităților, în procesele electorale, 
consultative și în cadrul altor procese de 
participare publică ar trebui încurajată, 
dacă este posibil; condamnă toate formele 
de discriminare, indiferent de motiv, 
infracțiunile motivate de ură, incitarea la 
ură, discursurile de incitare la ură și toate 
tipurile de excluziune socială împotriva 
minorităților etnice și naționale și solicită 
Uniunii Europene să condamne explicit și 
să sancționeze atrocitățile comise 
împotriva persoanelor care aparțin 
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minorităților etnice și naționale;
__________________
1a Minoritățile etnice și lingvistice ar 
constitui o nouă categorie între Noile 
tehnologii și drepturile omului și 
Migranții și refugiații.

Or. en

Amendamentul 367
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Subtitlul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Combaterea discriminării pe criterii de 
castă

Or. en

Amendamentul 368
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Heidi Hautala

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reiterează condamnarea 
încălcărilor drepturilor omului ce 
continuă să fie comise împotriva 
persoanelor care suferă din cauza 
ierarhiilor de castă și a discriminării pe 
criterii de castă, inclusiv refuzul egalității 
și al accesului la justiție și la un loc de 
muncă, segregarea continuă și obstacolele 
impuse de sistemul castelor în exercitarea 
drepturilor fundamentale și în dezvoltare; 
este deosebit de îngrijorat de proporția 
alarmantă a atacurilor violente din motive 
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de castă împotriva daliților și de 
impunitatea instituționalizată a 
discriminării; reiterează solicitarea 
privind elaborarea unei politici a UE cu 
privire la discriminarea pe criterii de 
castă și invită UE să utilizeze fiecare 
oportunitate în politica sa comercială, de 
dezvoltare și de afaceri externe pentru a 
aborda în mod public și privat 
preocuparea serioasă a UE cu privire la 
discriminarea pe criterii de castă și să 
sprijine în mod activ cererile ONG-urilor 
de a dobândi un statut consultativ în 
cadrul ONU, cum ar fi Rețeaua 
internațională de solidaritate cu daliții, 
concentrându-se pe discriminarea pe 
criterii de castă și alte forme de 
discriminare pe criterii de ocupație și 
descendență; reiterează solicitarea ca UE 
și statele sale membre să își intensifice 
eforturile și să sprijine inițiativele la 
nivelul ONU și la nivelul delegațiilor 
pentru eliminarea discriminării pe criterii 
de castă: inițiativele ar trebui să includă 
promovarea unor indicatori specifici, a 
unor date defalcate și a unor măsuri 
speciale pentru a aborda problema legată 
de castă în punerea în aplicare și 
monitorizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă pentru 2030, respectarea noului 
instrument de orientare al ONU privind 
discriminarea pe criterii de descendență, 
precum și sprijinul acordat statelor;

Or. en

Amendamentul 369
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. ia act cu mare îngrijorare de 
dimensiunea și consecințele discriminării 
pe criterii de castă și de perpetuarea 
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încălcărilor drepturilor omului pe criterii 
de castă, printre care se numără refuzarea 
accesului la justiție sau la un loc de 
muncă, segregarea continuă, sărăcia și 
stigmatizarea; solicită adoptarea unui 
instrument al UE pentru prevenirea și 
eliminarea discriminării bazate pe castă;

Or. en

Amendamentul 370
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. reiterează invitația ca instituțiile 
UE și statele membre să își intensifice 
eforturile și să sprijine inițiative vizând 
eliminarea discriminării pe criterii de 
castă, care să includă promovarea unor 
indicatori specifici, a unor date defalcate 
și a unor măsuri speciale pentru a aborda 
problema legată de discriminarea pe 
criterii de castă în punerea în aplicare și 
monitorizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă pentru 2030, respectarea noului 
instrument de orientare al ONU privind 
discriminarea pe criterii de descendență, 
precum și sprijinul acordat statelor;

Or. en

Amendamentul 371
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită Comisia, SEAE și statele 
membre ale UE să sensibilizeze și să aloce 
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suficiente resurse pentru combaterea 
antisemitismului la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 372
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. este profund îngrijorat de 
încălcările grave și sistematice ale 
drepturilor omului comise de guvernul 
chinez împotriva comunităților etnice și 
religioase, în special de detenția arbitrară 
masivă a unui număr estimat de 1-3 
milioane de uiguri în lagărele de 
internare în regiunea autonomă uigură 
Xinjiang; îndeamnă instituțiile UE să 
pună în aplicare pe deplin dispozițiile 
rezoluțiilor sale urgente și să aibă în 
vedere în mod serios impunerea de 
sancțiuni specifice, înghețarea activelor și 
alte măsuri concrete privind persoanele 
responsabile de conceperea și punerea în 
aplicare a sistemului lagărelor; îndeamnă 
VP/ÎR să abordeze în continuare, în mod 
substanțial, această chestiune cu omologii 
din guvernul chinez în contexte bilaterale 
și multilaterale și să solicite în continuare 
închiderea lagărelor de internare;

Or. en

Amendamentul 373
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. este profund îngrijorat de faptul că 
popoarele indigene se confruntă cu o 
discriminare și persecuții pe scară largă și 
sistematice la nivel mondial, inclusiv în 
ceea ce privește persecuția, arestările 
arbitrare și uciderea apărătorilor 
drepturilor omului, strămutarea forțată, 
acapararea de terenuri și încălcările 
comise de întreprinderi; constată că 
popoarele indigene trăiesc în majoritatea 
lor sub pragul sărăciei și nu au acces sau 
au acces limitat la reprezentare politică și 
la procesul de luare a deciziilor politice;

Or. en

Amendamentul 374
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. îndeamnă UE și statele membre să 
acționeze pentru recunoașterea, 
protejarea și promovarea deplină a 
drepturilor popoarelor indigene; invită 
țările să ratifice dispozițiile Convenției nr. 
169 a OIM privind populațiile indigene și 
tribale;

Or. en

Amendamentul 375
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită toate statele, în special UE și 
statele sale membre, să includă popoarele 
indigene și comunitățile rurale în 
procesul de luare a deciziilor privind 
strategiile pentru combaterea 
schimbărilor climatice, care ar trebui să 
soluționeze și problema daunelor 
ireparabile cauzate de schimbările 
climatice, care pot constrânge aceste 
populații să migreze, ceea ce ar conduce 
la o dublă discriminare a lor, pe de o 
parte ca populații strămutate din motive 
de mediu și, pe de altă parte, ca populații 
indigene;

Or. en

Amendamentul 376
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Libertatea de religie sau de convingere Libertatea de gândire, de conștiință, de 
religie sau de convingere

Or. en

Amendamentul 377
Emmanuel Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să acționeze în mod transparent, 
neutru și imparțial în favoarea libertății 
religioase sau de convingere și să lanseze 
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interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

un dialog interconfesional cu statele și 
reprezentanții societății civile, grupurile 
religioase, umaniste și filozofice pentru a 
preveni orice acte de violență și de 
discriminare bazată pe opiniile filozofice, 
gândire, conștiință, religie sau convingere; 
solicită UE să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE, luând în 
considerare evoluțiile propuse de 
Parlamentul European (Orientările UE și 
mandatul trimisului special al UE pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE, 2018/2155 
(INI));

Or. fr

Amendamentul 378
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să acționeze în mod transparent, 
neutru și imparțial în domeniul libertății 
religioase sau de convingere și să lanseze 
dialogul cu statele și reprezentanții 
societății civile, ai grupurilor religioase, 
umaniste și filozofice, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de opinii filozofice, de conștiință, 
religioase sau de convingere; solicită UE să 
continue crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
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schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 379
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere, să pună în aplicare pe deplin 
Orientările UE privind libertatea de 
religie sau de convingere și să promoveze 
dialogul interconfesional cu statele și 
reprezentanții societății civile, ai 
bisericilor, ai comunităților religioase și ai 
asociațiilor și altor grupuri religioase, 
pentru a preveni actele de violență, 
persecuție, intoleranță și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; solicită UE să continue crearea 
de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține istorii pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE; invită Comisia, 
SEAE și statele membre să promoveze și 
să protejeze dreptul fundamental la 
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obiecție pe motive de conștiință, ca 
expresie a libertății religioase sau de 
convingere;

Or. en

Amendamentul 380
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și 
reprezentanții societății civile și ai 
grupurilor religioase, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; solicită UE să continue crearea 
de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să integreze libertatea religioasă 
sau de convingere, având în vedere că 
aproximativ trei sferturi din populația 
lumii trăiește în state în care practicarea 
religiei este restricționată sau foarte 
restricționată; îndeamnă la coordonarea 
inițiativelor de promovare, a dialogului 
interconfesional și a accentului pe 
finanțarea flexibilă a actorilor 
confesionali de la nivel local din țările 
terțe, cu scopul de a preveni actele de 
violență și discriminarea împotriva 
persoanelor din motive de gândire, de 
conștiință, religioase sau de convingere; 
solicită UE să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 381
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino
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Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia/SEAE și statele 
membre ale UE să intensifice acțiunile de 
sensibilizare cu privire la libertatea 
religioasă sau de convingere, inclusiv 
dreptul de a schimba sau de a renunța la 
religie și convingeri și de a nu avea nicio 
religie sau convingere, să lanseze dialogul 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere, inclusiv dreptul 
pelerinilor de a avea acces la locuri sfinte 
și religioase fără discriminare pe criterii 
de naționalitate, origine rasială și etnică, 
handicap, gen și orientare sexuală; 
solicită UE să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări, organizații regionale și 
internaționale și cu societatea civilă, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea religioasă sau de 
convingere; invită din nou Consiliul și 
Comisia să sprijine în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 382
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 24. îndeamnă Comisia/SEAE și statele 
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membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

membre ale UE să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății de gândire, de 
conștiință, religioase sau de convingere, 
inclusiv libertatea de a crede sau de a nu 
crede, de a practica sau de a nu practica o 
religie, să lanseze dialogul interconfesional 
cu statele și reprezentanții societății civile 
și ai grupurilor religioase, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; consideră, prin urmare, că 
drepturile la apostazie și ateism trebuie 
consolidate, necondiționat, prin dialoguri 
interreligioase și interculturale; denunță 
instrumentalizarea problemei religioase în 
multe țări; solicită UE să continue crearea 
de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea de gândire, de 
conștiință, religioasă sau de convingere; 
invită din nou Consiliul și Comisia să 
sprijine în mod adecvat mandatul 
instituțional, capacitatea și îndatoririle 
Trimisului special pentru promovarea 
libertății religioase sau de convingere în 
afara UE;

Or. en

Amendamentul 383
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății de gândire, de 
conștiință, religioase sau de convingere 
(cunoscute îndeobște sub numele de 
„FoRB” - libertatea religioasă sau de 
convingere) și să lanseze dialoguri 
interconfesionale și interculturale cu 
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motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

statele și reprezentanții societății civile, ai 
grupurilor religioase și neconfesionale, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE, în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului European 
referitoare la Orientările UE și mandatul 
trimisului special al UE pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 384
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere, inclusiv a dreptului de a 
schimba religia sau convingerile sau de a 
renunța la religie sau convingeri și de a 
nu avea nicio religie sau convingere, și să 
lanseze un dialog interconfesional cu 
statele și reprezentanții societății civile și ai 
grupurilor religioase, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; solicită UE să continue crearea 
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libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 385
Marc Tarabella, Maria Arena

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și 
reprezentanții societății civile și ai 
grupurilor religioase, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; solicită UE să continue crearea 
de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, 
capacitatea și îndatoririle Trimisului 
special pentru promovarea libertății 
religioase sau de convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog cu 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase, precum și cu organizațiile 
filozofice și neconfesionale pentru a 
preveni orice acte de violență și de 
discriminare din motive de gândire, de 
conștiință, de religie sau de convingere; 
solicită UE să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini, 
consultându-se permanent cu 
organizațiile religioase și filozofice, 
capacitatea și îndatoririle Trimisului 
special pentru promovarea libertății 
religioase sau de convingere în afara UE;

Or. fr
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Amendamentul 386
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită statelor 
membre să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 387
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
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pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
invită, prin urmare, Consiliul și Comisia 
să consolideze mandatul instituțional al 
Trimisului special pentru promovarea 
libertății religioase sau de convingeri în 
afara Uniunii Europene și să extindă 
capacitatea disponibilă pentru aceste 
lucrări și pentru obligațiile conexe;

Or. nl

Amendamentul 388
Bert-Jan Ruissen

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 

24. subliniază că libertatea religioasă 
sau de convingere trebuie garantată în 
toată lumea și conservată necondiționat; 
îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
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convingere în afara UE; mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 389
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății de gândire, de 
conștiință, de religie sau de convingere și 
să lanseze un dialog interconfesional cu 
statele și reprezentanții societății civile și ai 
grupurilor religioase, pentru a preveni 
actele de violență și discriminarea 
împotriva persoanelor din motive de 
gândire, de conștiință, religioase sau de 
convingere; solicită UE să continue crearea 
de alianțe și intensificarea cooperării cu o 
gamă largă de țări și organizații regionale, 
pentru a obține schimbări pozitive în ceea 
ce privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. fr

Amendamentul 390
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 24
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere, în 
special în zonele de conflicte, unde astfel 
de grupuri sunt cel mai vulnerabile; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 391
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; regretă existența 
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crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

legilor în materie de anti-convertire și 
blasfemie, care limitează efectiv și chiar 
privează minoritățile religioase și ateii de 
libertatea religioasă sau de convingere; 
solicită UE să continue crearea de alianțe și 
intensificarea cooperării cu o gamă largă 
de țări și organizații regionale, pentru a 
obține schimbări pozitive în ceea ce 
privește libertatea religioasă sau de 
convingere; reamintește Consiliului și 
Comisiei necesitatea de a sprijini în mod 
adecvat mandatul instituțional, capacitatea 
și îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

Or. en

Amendamentul 392
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, 
Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
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convingere în afara UE; convingere în afara UE; subliniază 
necesitatea de a acorda o atenție deosebită 
situației creștinilor persecutați în întreaga 
lume, care reprezintă marea majoritate în 
rândul grupurilor religioase care se 
confruntă cu discriminarea, violența și 
moartea;

Or. en

Amendamentul 393
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE;

24. îndeamnă Comisia, SEAE și statele 
membre să intensifice acțiunile de 
promovare a libertății religioase sau de 
convingere și să lanseze un dialog 
interconfesional cu statele și reprezentanții 
societății civile și ai grupurilor religioase, 
pentru a preveni actele de violență și 
discriminarea împotriva persoanelor din 
motive de gândire, de conștiință, religioase 
sau de convingere; solicită UE să continue 
crearea de alianțe și intensificarea 
cooperării cu o gamă largă de țări și 
organizații regionale, pentru a obține 
schimbări pozitive în ceea ce privește 
libertatea religioasă sau de convingere; 
reamintește Consiliului și Comisiei 
necesitatea de a sprijini în mod adecvat 
mandatul instituțional, capacitatea și 
îndatoririle Trimisului special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE, prin extinderea 
mandatului la un mandat multianual și 
prin instituirea unei colaborări cu toate 
instituțiile relevante ale UE; sprijină pe 
deplin practica UE de a juca un rol de 
lider în ceea ce privește rezoluțiile 
tematice referitoare la libertatea 
religioasă sau de convingere în cadrul 
UNHRC și în cadrul Adunării Generale a 
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ONU;

Or. en

Amendamentul 394
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. este profund îngrijorat de faptul că 
unele țări pedepsesc blasfemia, 
convertirea sau apostazia, inclusiv prin 
pedeapsa cu moartea; reiterează faptul că 
dreptul la libertatea religioasă sau de 
convingere include dreptul de a nu crede, 
de a adopta concepții teiste, non-teiste, 
agnostice sau ateiste, precum și dreptul la 
apostazie;

Or. en

Amendamentul 395
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recunoaște că alegerea propriilor 
lideri fără nicio interferență din partea 
statului și în conformitate cu dreptul la 
libertatea de gândire, de conștiință, 
religioasă sau de convingere este un drept 
al comunităților și grupurilor religioase;

Or. en

Amendamentul 396
Cristian-Silviu Bușoi
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. îl invită pe Trimisul special pentru 
promovarea libertății religioase sau de 
convingere în afara UE să elogieze toate 
eforturile de oprire a discriminării 
naționale împotriva pelerinilor din Qatar 
care nu pot face Hajj-ul din cauza 
actualei crize a CCG;

Or. en

Amendamentul 397
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. ia act cu îngrijorare de faptul că 
creștinii reprezintă cea mai mare 
minoritate religioasă persecutată din 
lume; invită Comisia să sprijine 
comunitățile creștine persecutate care au 
nevoie de ajutor în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 398
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. atrage atenția asupra necesității 
protejării celei mai mari minorități 
religioase persecutate din lume, a 
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creștinilor, și a faptului că persecuția 
creștinilor se apropie de niveluri de 
genocid;

Or. en

Amendamentul 399
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. atrage atenția în mod special cu 
privire la persecutarea creștinilor în 
Orientul Mijlociu și Africa și ia act de 
faptul că, potrivit unui raport recent 
comandat de Secretarul de stat britanic 
Jeremy Hunt, marea majoritate (80 %) a 
credincioșilor persecutați sunt creștini; își 
exprimă în continuare îngrijorarea cu 
privire la faptul că, deși în urmă cu un 
secol creștinii reprezentau 20 % din 
populația din Orientul Mijlociu și Africa 
de Nord, această cifră a scăzut în prezent 
la mai puțin de 4 %;

Or. en

Amendamentul 400
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. reamintește că principiul 
separației între biserică și stat este un 
principiu constituțional fundamental în 
Europa și în lume;

Or. en
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Amendamentul 401
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Subtitlul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Libertatea presei și dreptul la informare

Or. en

Amendamentul 402
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. Libertatea de exprimare și 
libertatea mass-mediei
reamintește că libertatea de exprimare și 
libertatea mass-mediei favorizează o 
cultură a pluralismului și sunt elementele 
care constituie temelia unei societăți 
democratice și că jurnaliștii ar trebui să 
aibă libertatea de a-și exercita profesia 
fără a se teme că vor fi urmăriți penal sau 
privați de libertate;

 invită Uniunea și statele sale membre să 
monitorizeze mai bine toate formele de 
restricții la adresa libertății de exprimare 
online sau offline și a mass-mediei din 
țările terțe, să le condamne sistematic și 
să utilizeze toate mijloacele și 
instrumentele diplomatice disponibile 
pentru a pune capăt acestor restricții; 
condamnă blocarea site-urilor web ale 
mass-mediei și blocarea sau 
restricționarea accesului la aplicațiile de 
mesagerie online, precum și cazurile de 
încălcare a drepturilor omului, 
încarcerarea și uciderea a numeroși 
jurnaliști și bloggeri în 2018 și solicită UE 
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să depună toate eforturile pentru a-i 
proteja; subliniază importanța de a 
condamna și combate discursurile de 
incitare la ură și la violență online și 
offline, care reprezintă o amenințare 
directă la adresa statului de drept;

Or. fr

Amendamentul 403
Bernard Guetta, Christophe Grudler, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. îndeamnă RSUE să acorde o 
atenție deosebită protecției libertății, 
independenței și pluralismului mass-
mediei la nivel mondial; sprijină 
inițiativele care ajută la distingerea 
știrilor false și a dezinformării 
propagandistice de informațiile adunate 
ca urmare a unor eforturi jurnalistice 
reale și independente, cum ar fi Inițiativa 
privind încrederea în jurnalism; invită 
instituțiile UE și statele membre ale UE să 
condamne orice mijloace de intimidare 
fizică sau judiciară folosite împotriva 
jurnaliștilor în încercarea de a-i reduce la 
tăcere;

Or. en

Amendamentul 404
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. denunță faptul că libertatea de 
informare a fost în continuare amenințată 
în 2018, și că, potrivit raportului anual 
întocmit de organizația Reporteri fără 
frontiere, 80 de jurnaliști au fost uciși, 
348 au fost arestați, iar 60 au fost răpiți; 
reiterează importanța libertății de 
exprimare, atât online, cât și offline, 
deoarece promovează o cultură a 
pluralismului; condamnă cu fermitate 
amenințările, intimidarea și atacurile 
împotriva jurnaliștilor, mass-mediei 
independente, a bloggerilor și a 
avertizorilor de integritate, precum și 
discursurile de incitare la ură, legile 
privind defăimarea și incitările la 
violență, întrucât constituie o amenințare 
la adresa statului de drept și a valorilor 
reprezentate de drepturile omului; 
reamintește că libertatea de exprimare 
reprezintă unul dintre fundamentele 
oricărei societăți democratice și că 
aceasta nu poate fi restricționată decât 
din motive excepționale, acordând o 
atenție deosebită principiilor necesității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 405
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Subtitlul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Tortura și alte forme de rele tratamente

Or. en
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Amendamentul 406
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. regretă faptul că tortura, 
tratamentele inumane sau degradante și 
pedeapsa cu moartea continuă să se 
aplice în multe țări din întreaga lume și 
solicită UE să își intensifice eforturile 
vizând eradicarea acestor practici; salută 
înființarea Grupului UE de coordonare 
pentru combaterea torturii în 2017; 
salută, în acest sens, actualizarea 
legislației UE prin Rezoluția sa legislativă 
din 29 noiembrie 2018 referitoare la 
comerțul cu anumite bunuri susceptibile 
de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa 
capitală, tortura sau alte pedepse sau 
tratamente inumane; subliniază că 
Amnesty International a înregistrat o 
scădere cu 31 % a execuțiilor la nivel 
mondial în comparație cu 2017; face apel 
la țările care nu au făcut încă acest lucru 
să instituie un moratoriu imediat privind 
pedeapsa cu moartea, ca pas înspre 
abolirea acesteia;

Or. en

Amendamentul 407
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. consideră extrem de regretabil 
faptul că tortura, tratamentele inumane 
sau degradante și pedeapsa cu moartea 
continuă să se aplice în multe țări din 
întreaga lume și solicită UE să își 
intensifice eforturile vizând eradicarea 
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acestor practici; face apel la țările care nu 
au făcut încă acest lucru să instituie un 
moratoriu imediat privind pedeapsa cu 
moartea, ca pas înspre abolirea acesteia; 
consideră că este esențială combaterea 
tuturor formelor de tortură și de rele 
tratamente ale persoanelor deținute, 
inclusiv tortura psihologică, și 
intensificarea eforturilor pentru 
respectarea dreptului internațional în 
domeniu și asigurarea despăgubirii 
victimelor;

Or. en

Amendamentul 408
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. reamintește că în 2018 au avut loc 
cel puțin 690 de execuții în 20 de țări, 
ceea ce înseamnă o scădere cu 31 % în 
comparație cu 2017; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la numărul de 
condamnări și de execuții din motive care 
nu se încadrează în definiția 
infracțiunilor grave, ceea ce este contrar 
dreptului internațional; face apel la țările 
care nu au făcut încă acest lucru să 
instituie un moratoriu imediat privind 
pedeapsa cu moartea, ca pas înspre 
abolirea acesteia și solicită UE și statelor 
sale membre să fie deosebit de vigilente în 
ceea ce privește statele care amenință cu 
reinstituirea pedepsei cu moartea în drept 
sau în fapt;

Or. en

Amendamentul 409
Miguel Urbán Crespo
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. condamnă utilizarea torturii, a 
tratamentelor inumane sau degradante și 
a pedepsei cu moartea în multe țări; 
consideră extrem de îngrijorătoare 
condițiile din închisori și starea 
închisorilor dintr-o serie de țări; 
consideră că este esențială combaterea 
tuturor formelor de tortură și de rele 
tratamente, inclusiv de natură 
psihologică, ale persoanelor deținute, și 
intensificarea eforturilor pentru 
respectarea dreptului internațional în 
domeniu; reamintește că refuzul de a 
permite deținuților să aibă acces la 
îngrijire și la medicamente, în special 
pentru boli precum hepatita sau HIV, 
constituie rele tratamente sau chiar 
tortură și poate constitui refuz de 
acordare de asistență unei persoane aflate 
în pericol;

Or. en

Amendamentul 410
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. consideră că condițiile de detenție, 
inclusiv accesul la îngrijiri medicale și la 
medicamente, dintr-o serie de țări 
constituie motive de profundă îngrijorare; 
consideră că este esențială combaterea 
tuturor formelor de tortură și de rele 
tratamente de natură fizică și psihologică 
ale persoanelor deținute, și intensificarea 
eforturilor pentru respectarea dreptului 
internațional în domeniu și asigurarea 
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despăgubirii victimelor;

Or. en

Amendamentul 411
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. salută politica UE revizuită față de 
țările terțe în ceea ce privește tortura și 
alte tratamente sau pedepse crude, 
inumane și degradante; solicită statelor 
membre ale UE să integreze garanții 
împotriva torturii și a altor rele 
tratamente în toate acțiunile și politicile 
lor;

Or. en

Amendamentul 412
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 24 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24d. subliniază importanța consolidării 
în continuare a cooperării cu 
mecanismele ONU, cu organismele 
regionale și cu actori relevanți, cum ar fi 
CPI, precum și cu organizațiile societății 
civile și cu apărători ai drepturilor omului 
în lupta împotriva torturii și a altor rele 
tratamente;

Or. en

Amendamentul 413
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia, Raphaël Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Punctul 24 e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24e. solicită statelor membre ale UE să 
pună capăt imediat comerțului mondial 
cu bunuri utilizate pentru tortură și 
pedeapsa capitală;

Or. en

Amendamentul 414
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului și al 
mediului; subliniază necesitatea de a stabili 
un instrument care să reglementeze, în 
dreptul internațional al drepturilor omului, 
activitățile corporațiilor transnaționale și 
ale altor întreprinderi; subliniază că multe 
întreprinderi europene sunt legate de 
încălcări grave ale drepturilor omului și 
de degradarea mediului, cum ar fi munca 
forțată și munca copiilor, acapararea 
terenurilor și poluarea toxică; solicită 
Comisiei să prezinte o propunere 
legislativă privind drepturile omului în 
cazul întreprinderilor și obligația de 
diligență în ceea ce privește mediul, 
pentru a preveni abuzurile în cadrul 
operațiunilor lor globale și pentru a 
îmbunătăți accesul la justiție al 
victimelor; reamintește tuturor țărilor să 
pună în aplicare Principiile directoare ale 
ONU privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
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care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil; invită 
UE și statele sale membre să sprijine în 
mod constructiv dezvoltarea 
instrumentului obligatoriu al ONU 
privind corporațiile transnaționale și alte 
întreprinderi în ceea ce privește drepturile 
omului și consideră acest lucru drept un 
pas înainte necesar în promovarea și 
protejarea drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 415
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Heidi Hautala

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a institui un mecanism al 
UE cu caracter obligatoriu pentru a 
asigura că aceste întreprinderi respectă 
standardele menționate și de a stabili un 
instrument care să reglementeze, în dreptul 
internațional al drepturilor omului, 
activitățile corporațiilor transnaționale și 
ale altor întreprinderi; în acest sens, 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, 
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în special în ceea ce privește al treilea 
pilon referitor la accesul la o cale de atac; 
invită statele membre ale UE care nu au 
adoptat încă planuri naționale de acțiune 
privind drepturile de afaceri să facă acest 
lucru cât mai curând posibil; invită 
Comisia să instituie un grup operativ 
interinstituțional privind activitățile 
întreprinderilor și drepturile omului și să 
exploreze o inițiativă privind obligația de 
diligență la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 416
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; reamintește 
responsabilitatea întreprinderilor de a se 
asigura că operațiunile și lanțurile lor de 
aprovizionare nu sunt implicate în 
încălcări ale drepturilor omului, inclusiv 
drepturile de mediu, indigene și de 
muncă, precum și amenințări și atacuri 
asupra apărătorilor drepturilor omului; 
subliniază necesitatea de a stabili un 
instrument obligatoriu la nivel 
internațional care să reglementeze, în 
dreptul internațional al drepturilor omului, 
activitățile corporațiilor transnaționale și 
ale altor întreprinderi; reamintește tuturor 
țărilor să pună în aplicare Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului (UNGP) și invită statele 
membre ale UE care nu au adoptat încă 
planuri naționale de acțiune privind 
drepturile de afaceri să facă acest lucru cât 
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mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 417
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument 
obligatoriu care să reglementeze, în 
dreptul internațional al drepturilor omului, 
activitățile corporațiilor transnaționale și 
ale altor întreprinderi; reamintește tuturor 
țărilor să pună în aplicare Principiile 
directoare ale ONU privind afacerile și 
drepturile omului (UNGP) și invită statele 
membre ale UE care nu au adoptat încă 
planuri naționale de acțiune privind 
drepturile de afaceri să facă acest lucru cât 
mai curând posibil;

Or. en

Amendamentul 418
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
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deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil; invită 
sectorul privat, în special întreprinderile 
din domeniile financiar, al asigurărilor și 
al transporturilor, să furnizeze servicii 
actorilor din sectorul umanitar care 
desfășoară activități de ajutorare, inclusiv 
în teritorii supuse sancțiunilor UE, cu 
respectarea deplină a excepțiilor 
umanitare și a excepțiilor prevăzute de 
legislația UE;

Or. en

Amendamentul 419
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 

25. reafirmă faptul că activitățile 
tuturor întreprinderilor, indiferent dacă își 
desfășoară activitatea la nivel național sau 
transfrontalier, trebuie să respecte pe 
deplin standardele internaționale în 
domeniul drepturilor omului; subliniază 
necesitatea de a stabili un instrument care 
să reglementeze, în dreptul internațional al 
drepturilor omului, activitățile corporațiilor 
transnaționale și ale altor întreprinderi; 
reamintește tuturor țărilor să pună în 
aplicare Principiile directoare ale ONU 
privind afacerile și drepturile omului 
(UNGP) și invită statele membre ale UE 
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care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil;

care nu au adoptat încă planuri naționale de 
acțiune privind drepturile de afaceri să facă 
acest lucru cât mai curând posibil; 
subliniază necesitatea de a îmbunătăți 
accesul la o cale de atac judiciară pentru 
victimele comportamentelor abuzive ale 
companiilor;

Or. en

Amendamentul 420
Bettina Vollath

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă privind respectarea 
obligațiilor de transparență și de diligență 
în ceea ce privește drepturile omului și 
protecția mediului, prin care să li se 
solicite întreprinderilor să respecte 
drepturile omului și mediul în lanțurile 
valorice și operațiunile lor globale; 
subliniază că victimele încălcărilor 
comise de întreprinderi ar trebui să 
beneficieze, în cadrul noii legislații, de un 
acces mai bun la căi de atac judiciare; 
constată că este nevoie de o legislație a 
UE cu caracter obligatoriu pentru a 
garanta protecția persoanelor individuale, 
a comunităților, a lucrătorilor, a 
apărătorilor drepturilor omului și a 
reprezentanților acestora, precum și a 
mediului;

Or. de

Amendamentul 421
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază că promovarea 
drepturilor omului și a principiilor 
democratice, inclusiv implementarea 
clauzelor de condiționalitate privind 
drepturile omului în acordurile 
internaționale, trebuie sprijinită prin toate 
politicile UE care au o dimensiune 
externă, inclusiv prin politica comercială;

Or. en

Amendamentul 422
Isabel Wiseler-Lima

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. reafirmă, în plus, importanța 
promovării responsabilității sociale a 
întreprinderilor și importanța 
întreprinderilor europene care joacă un 
rol principal în promovarea unor 
standarde la nivel internațional în ceea ce 
privește afacerile și drepturile omului; 
subliniază că cooperarea dintre 
organizațiile din domeniile drepturilor 
omului și al afacerilor capacitează actorii 
locali și promovează societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 423
Bettina Vollath

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. solicită un sistem de obligativitate 
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a compensării în contextul activităților 
economice sau comerciale ale 
întreprinderilor care încalcă drepturile 
fundamentale ale omului;

Or. de

Amendamentul 424
Bettina Vollath

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. subliniază că procesul de diligență 
în domeniul drepturilor omului ar trebui 
să se desfășoare în mod continuu și dintr-
un stadiu incipient și ar trebui aplicat 
încă din etapa de lansare a unei noi 
activități economice, deoarece dezvoltarea 
ulterioară a activităților comerciale ale 
unei întreprinderi și schimbările din 
mediul de afaceri ar putea însemna și o 
schimbare a riscurilor în materie de 
drepturile omului; riscurile în materie de 
drepturi ale omului pot crește sau scădea 
încă de la elaborarea contractelor și a 
altor acorduri sau pot fi prevenite atunci 
când au loc fuziuni sau preluări;

Or. de

Amendamentul 425
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită UE ca, în dialogul său cu 
țările terțe, în special cu cele în care se 
derulează megaproiecte, mai ales în cazul 
în care acestea sunt finanțate de 
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investitori, de bănci sau de programe de 
asistență ale UE, să se asigure că 
autoritățile au sau stabilesc un cadru de 
reglementare clar și obligatoriu în care 
trebuie să funcționeze întreprinderile 
private din domeniul militar și al 
securității și a cărui implementare este 
monitorizată în mod regulat și 
transparent, inclusiv în colaborare cu 
societatea civilă;

Or. en

Amendamentul 426
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 25 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25b. solicită să se garanteze că 
drepturile la protestele sociale și la 
întrunire pașnică sunt respectate în 
contextul opoziției față de proiectele 
economice de mari dimensiuni; 
condamnă orice formă de limitare și cere 
să se garanteze că, în țările cu care există 
relațiile comerciale, nu sunt repetate sau 
continuate abuzurile grave ale poliției, iar 
legile care restricționează sau elimină 
aceste drepturi nu sunt aprobate sau puse 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 427
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită Băncii Europene de 
Investiții și Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare să se asigure 
că promotorii respectă pe deplin 
responsabilitățile care le revin în ceea ce 
privește implicarea părților interesate, 
astfel încât să existe o participare și o 
consultare publică semnificative în 
procesele de planificare, de evaluare și de 
monitorizare și să-și consolideze 
monitorizarea în toate proiectele pe care 
le finanțează, să integreze aceste costuri 
în planificarea operațiunilor lor de la 
începutul ciclului de desfășurare a 
proiectului și să includă sancțiuni în 
contractele încheiate cu clienții în caz de 
încălcare sau de nerespectare a acestor 
garanții; invită UE să monitorizeze mai 
îndeaproape activitățile finanțate de UE 
prin BEI și BERD în ceea ce privește 
respectarea drepturilor omului și să 
asigure tragerea la răspundere pentru 
încălcările prevederilor;

Or. en

Amendamentul 428
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 25 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25c. solicită Băncii Europene de 
Investiții să se asigure că promotorii 
respectă pe deplin responsabilitățile care 
le revin în ceea ce privește implicarea 
părților interesate, astfel încât să existe o 
participare și o consultare publică 
semnificative în procesele de planificare, 
de evaluare și de monitorizare și să-și 
consolideze monitorizarea în toate 
proiectele pe care le finanțează, să 
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integreze aceste costuri în planificarea 
operațiunilor lor de la începutul ciclului 
de desfășurare a proiectului și să includă 
sancțiuni în contractele încheiate cu 
clienții în caz de încălcare sau de 
nerespectare a acestor garanții; invită UE 
să monitorizeze mai îndeaproape 
activitățile finanțate prin BEI în ceea ce 
privește respectarea drepturilor omului și 
să asigure tragerea la răspundere pentru 
încălcările prevederilor;

Or. en

Amendamentul 429
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. 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 și democrație; 
îndeamnă Comisia să se asigure că 
proiectele sprijinite de BEI sunt în 
conformitate cu politica și angajamentele 
UE în domeniul drepturilor omului și că 
există mecanisme privind 
responsabilitatea prin care persoanele pot 
denunța încălcări legate de activitățile 
BEI; 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 
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privește drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 430
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; 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 
sustenabile, în special în țările în curs de 
dezvoltare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 431
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; recunoaște că lanțurile valorice 
globale contribuie la creșterea forței de 
muncă internaționale fundamentale, la 
consolidarea standardelor sociale și de 

26. reiterează sprijinul său pentru 
introducerea clauzelor privind drepturile 
omului în acordurile internaționale 
încheiate între UE și țările terțe, inclusiv 
în acordurile comerciale și de investiții; 
invită Comisia să monitorizeze sistematic 
punerea în aplicare a acestor clauze să 
prezinte Parlamentului rapoarte periodice 
cu privire la respectarea drepturilor 
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mediu, și reprezintă o oportunitate pentru 
progrese sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

omului de către 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

Or. fr

Amendamentul 432
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

26. 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 că mecanismele de 
monitorizare consolidate și eficiente ar 
putea întări potențialul efectului de 
pârghie al sistemelor de preferințe 
comerciale ca reacție la încălcările 
drepturilor omului; profită de 
oportunitatea revizuirii regulamentului 
pentru a evalua mai bine impactul SGP 
asupra drepturilor omului și pentru a 
consolida legătura dintre acordarea 
preferințelor comerciale și încălcarea 
drepturilor omului în anumite sectoare 
sau părți ale lanțurilor de aprovizionare;

Or. en
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Amendamentul 433
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare și în țările cu risc mai 
mare din cauză schimbărilor climatice;

Or. en

Amendamentul 434
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare și în țările cu risc mai 
mare din cauză schimbărilor climatice;

Or. en
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Amendamentul 435
Peter van Dalen

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

26. 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; 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 sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare; subliniază că țările din 
afara UE care sunt beneficiare ale 
programului SGP+ trebuie să înregistreze 
progrese în întreg spectrul drepturilor 
omului, deci inclusiv în domeniul 
libertății religioase, și nu trebuie să 
presupună că SGP+ va fi extins mai mult 
sau mai puțin automat;

Or. nl

Amendamentul 436
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. 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; recunoaște că lanțurile valorice 
globale contribuie la creșterea forței de 

26. 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; recunoaște că lanțurile valorice 
globale contribuie la creșterea forței de 
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muncă internaționale fundamentale, la 
consolidarea standardelor sociale și de 
mediu, și reprezintă o oportunitate pentru 
progrese sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare;

muncă internaționale fundamentale, la 
consolidarea standardelor sociale și de 
mediu, și reprezintă o oportunitate pentru 
progrese sustenabile, în special în țările în 
curs de dezvoltare; invită Comisia să 
reexamineze și să monitorizeze mai bine 
sistemele SGP+ pentru a asigura 
respectarea standardelor în materie de 
drepturi ale omului de către țările 
beneficiare;

Or. en

Amendamentul 437
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază neintroducerea 
clauzelor privind drepturile omului în 
acordurile de liber schimb cu țările terțe, 
deoarece aceste acorduri au condus chiar 
la încălcarea drepturilor economice și 
sociale fundamentale și, în special, la 
sărăcirea populațiilor în cauză și la 
acapararea resurselor de către 
întreprinderile transnaționale; consideră, 
de asemenea, că mecanismele de control 
ex ante, care sunt necesare înainte de 
încheierea unui acord-cadru și care 
condiționează încheierea acordului, fiind 
un element fundamental al acordului, 
precum și mecanismele de control ex post 
semnalează încălcări concrete ale 
clauzelor respective care duc la 
suspendarea acordului; consideră că, 
dincolo de aceste clauze, este necesară 
realizarea unor noi cooperări, care să 
permită dezvoltarea economică și socială 
a țărilor terțe în funcție de nevoile 
populației;

Or. en
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Amendamentul 438
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. salută înființarea Ombudsmanului 
canadian independent pentru 
întreprinderi responsabile, cu mandatul 
de a investiga acuzațiile de încălcare a 
drepturilor omului legate de activitatea 
întreprinderilor canadiene în străinătate; 
invită UE și statele sale membre să ia 
exemplul acestei inițiative încurajatoare;

Or. en

Amendamentul 439
María Soraya Rodríguez Ramos, Charles Goerens, Irène Tolleret

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului;

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv dezinformarea, 
supravegherea în masă, știrile false, 
discursul de incitare la ură, restricțiile 
sponsorizate de stat și utilizarea abuzivă a 
inteligenței artificiale, și pentru a găsi un 
echilibru corect între drepturile omului și 
alte considerente legitime, cum ar fi 
securitatea sau combaterea criminalității, a 
terorismului și a extremismului;

Or. en
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Amendamentul 440
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE
Heidi Hautala

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului;

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, dezinformarea și utilizarea 
abuzivă a inteligenței artificiale; subliniază 
și amenințarea specifică reprezentată de 
aceste tehnologii pentru apărătorii 
drepturilor omului prin controlarea, 
limitarea și subminarea activităților lor; 
subliniază importanța elaborării unei 
strategii a UE pentru a găsi un echilibru 
corect între drepturile omului, îndeosebi 
dreptul la viață privată, și alte 
considerente legitime, cum ar fi securitatea 
sau combaterea criminalității, a 
terorismului și a extremismului; invită UE 
și statele membre să asigure respectarea 
deplină a obligației de diligență în ceea ce 
privește drepturile omului și verificarea 
corespunzătoare a exporturilor de 
tehnologie de supraveghere europeană și 
de asistență tehnică; invită UE și statele 
membre să colaboreze cu guvernele 
țărilor terțe pentru a pune capăt folosirii 
în scopuri represive a securității 
cibernetice și a contracara practicile și 
legislația de combatere a terorismului 
folosite în același scop;

Or. en
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Amendamentul 441
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului;

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului; își exprimă preocuparea 
cu privire la utilizarea tot mai frecventă a 
anumitor tehnologii de supraveghere 
cibernetică cu dublă utilizare împotriva 
militanților pentru drepturile omului, 
politicienilor, jurnaliștilor și opozanților 
politici; reamintește, în acest sens, 
Regulamentul (CE) nr. 428/2009 de 
instituire a unui regim de control al 
acestor produse cu dublă utilizare și 
necesitatea unei actualizări anuale a 
anexei I la acesta, care se referă la lista 
bunurilor controlate;

Or. fr

Amendamentul 442
Charlie Weimers

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului;

27. subliniază importanța elaborării 
unei strategii a UE pentru a pune noile 
tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, 
în serviciul oamenilor, și pentru a aborda 
amenințarea potențială reprezentată de 
noile tehnologii în ceea ce privește 
drepturile omului, inclusiv supravegherea 
în masă, știrile false, dezinformarea și 
utilizarea abuzivă a inteligenței artificiale, 
și de a găsi un echilibru corect între 
drepturile omului și alte considerente 
legitime, cum ar fi securitatea sau 
combaterea criminalității, a terorismului și 
a extremismului; reiterează importanța 
libertății de exprimare, atât online, cât și 
offline, deoarece promovează o cultură a 
pluralismului; subliniază faptul că orice 
restricționare a exercitării, online sau 
offline, a acestei libertăți, cum ar fi 
eliminarea conținutului online, trebuie să 
fie de natură excepțională, prevăzută de 
lege și confirmată de o instanță;

Or. en

Amendamentul 443
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită UE și statele membre ale UE 
să asigure respectarea deplină a obligației 
de diligență în ceea ce privește drepturile 
omului și verificarea corespunzătoare a 
exporturilor de tehnologie de 
supraveghere europeană și de asistență 
tehnică; invită UE și statele membre ale 
UE să colaboreze cu guvernele țărilor 
terțe pentru a pune capăt folosirii în 
scopuri represive a securității cibernetice 
și a contracara practicile și legislația de 
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combatere a terorismului folosite în 
același scop; își exprimă, totuși, 
îngrijorarea cu privire la proliferarea 
acordurilor de cooperare judiciară și 
polițienească cu țări care nu respectă 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 444
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. invită UE și statele membre ale UE 
să asigure respectarea deplină a obligației 
de diligență în ceea ce privește drepturile 
omului și verificarea corespunzătoare a 
exporturilor de tehnologie de 
supraveghere europeană și de asistență 
tehnică; invită UE și statele membre să 
colaboreze cu guvernele țărilor terțe 
pentru a pune capăt folosirii în scopuri 
represive a securității cibernetice și a 
contracara practicile și legislația de 
combatere a terorismului folosite în 
același scop;

Or. en

Amendamentul 445
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la utilizarea din ce în ce mai frecventă a 
supravegherii digitale pentru a amenința, 
a intimida și a ataca apărătorii drepturilor 
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omului, jurnaliștii și avocații, printre alții;

Or. en

Amendamentul 446
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. 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 
viitoarele proiecte de dezvoltare a 
dronelor; 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 447
Tudor Ciuhodaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. Subliniază necesitatea unei 
cooperări eficiente în domeniul digital 
între guverne, sectorul privat, societatea 
civilă, mediul academic, comunitatea 
tehnică, partenerii sociali și alte părți 
interesate pentru a asigura un viitor 
digital sigur și favorabil incluziunii 
pentru toți, în conformitate cu dreptul 
internațional al drepturilor omului și în 
strânsă corelare cu prevederile și măsurile 
din cadrul ONU privind securitatea, 
tehnologia, dezvoltarea durabilă și 
diplomația;

Or. ro

Amendamentul 448
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, care produc o destabilizare 
majoră în țările care primesc migranții, 
cum ar fi terorismul islamic, războaie, 
conflicte, persecuții, rețele de migrație 
ilegală, trafic, introducere ilegală de 
migranți și schimbări climatice; solicită 
abordarea dimensiunii externe a crizei 
refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 
soluții sustenabile la conflicte, prin 
consolidarea cooperării și a parteneriatelor 
cu țările terțe în cauză;
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investițiilor în țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 449
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, 
trafic, introducere ilegală de migranți și 
schimbări climatice; solicită abordarea 
dimensiunii externe a crizei refugiaților, 
inclusiv prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 
în cauză; insistă asupra faptului că 
punerea în aplicare a pactelor globale 
privind migrația și refugiații trebuie, prin 
urmare, să fie însoțită de punerea în 
aplicare a Agendei 2030 a ONU, astfel 
cum se prevede în obiectivele de 
dezvoltare strategică, precum și de 
creșterea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei migrației, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză;

Or. en

Amendamentul 450
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 

28. subliniază nevoia urgentă de a lua 
măsuri reale, în conformitate cu Pactul 
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migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, 
trafic, introducere ilegală de migranți și 
schimbări climatice; solicită abordarea 
dimensiunii externe a crizei refugiaților, 
inclusiv prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările 
terțe în cauză; insistă asupra faptului că 
punerea în aplicare a pactelor globale 
privind migrația și refugiații trebuie, prin 
urmare, să fie însoțită de punerea în 
aplicare a Agendei 2030 a ONU, astfel 
cum se prevede în obiectivele de 
dezvoltare strategică, precum și de 
creșterea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare;

mondial privind refugiații:

a) pentru a atenua presiunea asupra 
țărilor și comunităților gazdă;
b) pentru a consolida autonomia 
refugiaților;
c) pentru a găsi mai multe soluții de 
acces la țări terțe;
d) pentru a sprijini ameliorarea 
condițiilor în țările de origine în vederea 
întoarcerii în condiții siguranță și 
demnitate;
e) solicită UE și statelor sale membre 
să crească asistența umanitară pentru 
persoanele strămutate forțat;
f) solicită UE și statelor sale membre 
să ofere sprijin comunităților care 
găzduiesc refugiați, în plus față de 
programele standard de asistență pentru 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 451
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda factorii care provoacă migrația 
forțată, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, trafic, introducere ilegală de 
migranți și schimbări climatice; solicită 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
consideră că respectarea dreptului 
internațional privind refugiații și 
drepturile omului este un element esențial 
pentru cooperarea cu țările terțe; insistă 
asupra faptului că punerea în aplicare a 
pactelor globale privind migrația și 
refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare; invită Consiliul și 
Comisia să instituie o procedură 
coordonată specifică de acordare a vizelor 
umanitare pentru solicitanții de azil;

Or. en

Amendamentul 452
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie civile și prin 
interpuși, conflicte interetnice, persecuții 
politice sau religioase, rețele de migrație 
ilegală, trafic de persoane, introducere 
ilegală de migranți și schimbări climatice; 
solicită abordarea dimensiunii externe a 
crizei refugiaților, inclusiv prin găsirea 
unor soluții sustenabile la conflicte, prin 
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insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

consolidarea cooperării și a parteneriatelor 
cu țările terțe în cauză; insistă asupra 
faptului că punerea în aplicare a pactelor 
globale privind migrația și refugiații 
trebuie, prin urmare, să fie însoțită de 
punerea în aplicare a Agendei 2030 a 
ONU, astfel cum se prevede în obiectivele 
de dezvoltare strategică, precum și de 
creșterea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 453
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și 
schimbări climatice; solicită abordarea 
dimensiunii externe a crizei refugiaților, 
inclusiv prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 
în cauză; insistă asupra faptului că punerea 
în aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 
investițiilor în țările în curs de dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
combate cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi regimurile totalitare, 
dictaturile, tirania, războaiele, conflictele, 
persecuția, rețelele de migrație ilegală, 
traficul și introducerea ilegală de ființe 
umane; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum 
și de creșterea investițiilor în țările în curs 
de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 454
Pierfrancesco Majorino, Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și 
schimbări climatice; solicită abordarea 
dimensiunii externe a crizei refugiaților, 
inclusiv prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 
în cauză; insistă asupra faptului că punerea 
în aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 
investițiilor în țările în curs de dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, 
traficul de ființe umane, contrabanda, 
schimbările climatice și sărăcia, precum 
și de a crea canale și parcursuri legale de 
migrație și de a facilita returnările 
voluntare, atunci când acest lucru este 
posibil; consideră, prin urmare, că este 
important ca resursele prevăzute pentru 
dezvoltare și cooperare să nu fie deturnate 
de la aceste obiective pentru a fi 
direcționate, în schimb, către blocarea și 
controlarea frontierelor, fără să existe 
garanții efective că drepturile omului sunt 
pe deplin respectate; solicită, prin urmare, 
abordarea dimensiunii externe a crizei 
refugiaților, prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 
în cauză; insistă asupra faptului că punerea 
în aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 
investițiilor în țările în curs de dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 455
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 28. subliniază nevoia urgentă de a 
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aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice și de a găsi soluții te termen 
lung bazate pe respectarea drepturilor 
omului și a demnității; solicită abordarea 
dimensiunii externe a crizei refugiaților, 
inclusiv prin găsirea unor soluții 
sustenabile la conflicte, prin consolidarea 
cooperării și a parteneriatelor cu țările terțe 
în cauză; insistă asupra faptului că punerea 
în aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 
investițiilor în țările în curs de dezvoltare; 
invită Uniunea și statele sale membre să 
fie pe deplin transparente în ceea ce 
privește alocarea de fonduri țărilor terțe 
pentru cooperarea în domeniul migrației 
și să se asigure că de această cooperare 
nu pot beneficia autoritățile implicate în 
cazurile de încălcare a drepturilor 
omului;

Or. fr

Amendamentul 456
Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
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parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

parteneriatelor cu țările terțe care respectă 
legislația internațională privind drepturile 
omului și refugiații; subliniază că este 
important să se acorde asistență țărilor 
terțe pentru îmbunătățirea condițiilor în 
materie de drepturi ale omului în 
gestionarea migrației de către aceste țări, 
în special țările de origine și de tranzit; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 457
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți, inegalități 
economice și schimbări climatice; solicită 
abordarea dimensiunii externe a crizei 
refugiaților, inclusiv prin găsirea unor 
soluții sustenabile la conflicte, prin 
consolidarea cooperării și a parteneriatelor 
cu țările terțe în cauză; insistă asupra 
faptului că punerea în aplicare a pactelor 
globale privind migrația și refugiații 
trebuie, prin urmare, să fie însoțită de 
punerea în aplicare a Agendei 2030 a 
ONU, astfel cum se prevede în obiectivele 
de dezvoltare strategică, precum și de 
creșterea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare; 
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Or. en

Amendamentul 458
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
externe a crizei migrației, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind migrația 
și refugiații trebuie, prin urmare, să fie 
însoțită de punerea în aplicare a Agendei 
2030 a ONU, astfel cum se prevede în 
obiectivele de dezvoltare strategică, 
precum și de creșterea investițiilor în țările 
în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 459
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 

28. subliniază nevoia urgentă de a 
aborda cauzele profunde ale fluxurilor de 
migrație, cum ar fi războaie, conflicte, 
persecuții, rețele de migrație ilegală, trafic, 
introducere ilegală de migranți și schimbări 
climatice; solicită abordarea dimensiunii 
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externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
insistă asupra faptului că punerea în 
aplicare a pactelor globale privind 
migrația și refugiații trebuie, prin urmare, 
să fie însoțită de punerea în aplicare a 
Agendei 2030 a ONU, astfel cum se 
prevede în obiectivele de dezvoltare 
strategică, precum și de creșterea 
investițiilor în țările în curs de dezvoltare;

externe a crizei refugiaților, inclusiv prin 
găsirea unor soluții sustenabile la conflicte, 
prin consolidarea cooperării și a 
parteneriatelor cu țările terțe în cauză; 
recunoaște, în acest context, relevanța 
punerii în aplicare a Agendei 2030 a ONU, 
astfel cum se prevede în obiectivele de 
dezvoltare strategică, în paralel cu 
creșterea investițiilor în țările în curs de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 460
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. denunță decesele din Marea 
Mediterană și respinge abuzurile 
împotriva drepturilor omului și încălcările 
drepturilor omului cu care se confruntă 
refugiații și migranții; regretă faptul că 
unele persoane au fost întoarse la 
frontieră sau au fost expulzate în locuri în 
care viața lor era în pericol, sfidându-se 
dreptul internațional, inclusiv dreptul la 
azil; denunță închiderea unor porturi 
sigure și atacurile împotriva ONG-urilor 
care ajută aceste persoane, cum ar fi 
campaniile de discreditare și persecuția 
din punct de vedere juridic din ce în ce 
mai frecventă;

Or. en

Amendamentul 461
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino
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Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază nevoia urgentă de a 
elabora politici mai puternice la nivelul 
UE pentru a aborda aspectele legate de 
migranți, refugiați și solicitanți de azil 
într-un mod care să fie în conformitate cu 
dreptul internațional privind drepturile 
omului și cu demnitatea umană 
fundamentală; invită UE și statele sale 
membre să garanteze coridoare umanitare 
și să acorde vize umanitare; subliniază că 
ajutorul umanitar, în special în contextul 
operațiunilor de căutare și salvare, nu ar 
trebui să fie niciodată incriminat; invită 
statele membre ale UE să aprobe 
revizuirea Regulamentului Dublin și să 
promoveze migrația legală într-un 
adevărat spirit de cooperare și împărțire 
echitabilă a poverii;

Or. en

Amendamentul 462
Maria Arena, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază faptul că tratatele 
internaționale de bază în domeniul 
drepturilor omului recunosc drepturile 
tuturor ființelor umane, inclusiv ale 
migranților și refugiaților, indiferent de 
statutul lor juridic, și obligă statele să 
respecte aceste drepturi, inclusiv 
principiul fundamental al nereturnării; 
îndeamnă statele membre și UE să 
asigure respectarea drepturilor omului în 
gestionarea migrației; îndeamnă Comisia 
să dezvolte o abordare a migrației bazată 
pe drepturile omului și să perfecționeze 
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instrumentele UE pentru a interzice și a 
descuraja urmărirea penală a persoanelor 
și a organizațiilor societății civile care 
acordă asistență migranților din motive 
umanitare;

Or. en

Amendamentul 463
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. 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 
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 și EASO;

Or. en
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Amendamentul 464
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. invită statele membre să respecte 
principiul nereturnării în țările în care 
viața și libertatea persoanelor ar fi 
amenințate; subliniază necesitatea de a 
stabili cadre pentru protecția migranților, 
în special prin deschiderea de rute sigure 
și legale pentru migranți și prin acordarea 
de vize umanitare;

Or. en

Amendamentul 465
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. invită UE să utilizeze 
parteneriatele cu țările terțe pentru a 
respecta dreptul internațional și pentru a 
asigura respectarea drepturilor omului, 
cu o trimitere clară la situațiile de 
strămutare internă, pentru a își 
intensifica implicarea în prevenirea 
conflictelor, precum și a sprijini inițiativa 
ICNUR de a pune capăt apatridiei până în 
2024 atât în interiorul, cât și în afara UE;

Or. en

Amendamentul 466
Miguel Urbán Crespo

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. invită UE și statele sale membre să 
fie pe deplin transparente în privința 
fondurilor alocate țărilor terțe pentru 
cooperarea în domeniul migrației și să se 
asigure că sistemele de securitate, de 
poliție sau judiciare implicate în 
încălcarea drepturilor omului nu 
beneficiază, în mod direct sau indirect, de 
o astfel de cooperare; invită UE și statele 
sale membre să nu includă în asistența 
oficială pentru dezvoltare fondurile 
pentru primirea refugiaților sau a 
migranților sau pentru politicile de 
control sau de returnare a migranților și 
să nu condiționeze în niciun fel ajutoarele 
în acest domeniu; denunță, în special, 
condiționarea ajutoarelor acordate 
anumitor țări de acordurile de readmisie 
și de înmulțirea negocierilor în acest 
domeniu; solicită suspendarea tuturor 
acordurilor și a negocierilor pentru 
acorduri de readmisie cu țările care nu 
respectă drepturile fundamentale ale 
omului;

Or. en

Amendamentul 467
Christophe Grudler, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. Catastrofele ecologice și naturale 
și schimbările climatice
subliniază că, potrivit estimărilor ONU, 
până în 2050, numărul persoanelor 
strămutate din cauza condițiilor de mediu 
va fi foarte mare; reamintește obligațiile 
și responsabilitățile statelor și ale altor 
funcționari în ceea ce privește atenuarea 
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efectelor schimbărilor climatice și 
prevenirea impactului negativ al acestora 
asupra drepturilor omului;

 salută eforturile internaționale de 
promovare a legăturii dintre aspectele 
privind catastrofele naturale și ecologice 
și schimbările climatice, pe de o parte, și 
drepturile omului, pe de cealaltă parte;

Or. fr

Amendamentul 468
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. solicită UE să participe activ la 
dezbaterile referitoare la termenul de 
„refugiat climatic”, inclusiv la eventuala 
sa definire juridică în dreptul 
internațional sau în orice acord 
internațional cu forță de lege;

Or. en

Amendamentul 469
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Marco Zanni, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu 
satisfacție, în acest context, de 

eliminat
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angajamentul constant al Fondului 
european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. en

Amendamentul 470
Nicolas Bay, Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant 
al Fondului european pentru democrație 
în vecinătatea estică și în cea sudică a UE 
în favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; 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;

Or. en



AM\1191416RO.docx 153/165 PE642.989v01-00

RO

Amendamentul 471
Marco Zanni, Susanna Ceccardi, Jérôme Rivière, Anna Bonfrisco, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant 
al Fondului european pentru democrație 
în vecinătatea estică și în cea sudică a UE 
în favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; 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;

Or. fr

Amendamentul 472
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 

29. subliniază că UE ar trebui să 
continue să sprijine în mod activ instituțiile 
democratice și eficiente din domeniul 
drepturilor omului, partidele politice, presa 
independentă, parlamentele și societatea 
civilă în eforturile întreprinse pentru 
promovarea democratizării; solicită 
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Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

transparență în alocarea fondurilor și 
monitorizarea utilizării fondurilor pentru 
activitățile în cauză; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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; 
salută discuțiile Consiliului privind 
concluziile referitoare la democrație ca 
prim pas în actualizarea și întărirea 
abordării UE de consolidare a 
democrației și solicită statelor membre ale 
UE să mărească fondurile pentru FED;

Or. en

Amendamentul 473
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; reamintește că experiența 
dobândită și învățămintele desprinse din 
tranziția către democrație în cadrul 

29. subliniază că UE ar trebui să 
continue să sprijine în mod activ instituțiile 
democratice și eficiente din domeniul 
drepturilor omului, partidele politice, presa 
independentă, parlamentele și societatea 
civilă în eforturile întreprinse pentru 
promovarea democratizării; ia act cu 
satisfacție, în acest context, de 
angajamentul constant al Fondului 
european pentru democrație în vecinătatea 
estică și în cea sudică a UE în favoarea 
promovării democrației și a respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale; 
reamintește că experiența dobândită și 
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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;

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; salută 
discuțiile Consiliului privind concluziile 
referitoare la democrație ca prim pas în 
actualizarea și întărirea abordării UE de 
consolidare a democrației;

Or. en

Amendamentul 474
György Hölvényi, Kinga Gál, Andrea Bocskor

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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 într-un mod care ține 
seama de context, având în vedere, în 
același timp, situația culturală și 
națională a țărilor terțe în cauză pentru a 
consolida dialogul și parteneriatul; ia act 
cu satisfacție, în acest context, de 
angajamentul constant al Fondului 
european pentru democrație în vecinătatea 
estică și în cea sudică a UE în favoarea 
promovării democrației și a respectării 
drepturilor și libertăților fundamentale; 
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;



PE642.989v01-00 156/165 AM\1191416RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 475
Emmanuel Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; solicită să se depună 
eforturi pentru a asigura transparența în 
alocarea finanțării pentru activitățile în 
cauză; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. fr

Amendamentul 476
Tanja Fajon, Mounir Satouri, Jytte Guteland, Hilde Vautmans, Robert Biedroń, Fabio 
Massimo Castaldo, Nacho Sánchez Amor, Maria Noichl, Giuliano Pisapia, Dietmar 
Köster, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; reamintește că drepturile 
omului sunt piatra de temelie a proceselor 
de democratizare; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. en

Amendamentul 477
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; reamintește că experiența 

29. 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; reamintește că drepturile 
omului sunt piatra de temelie a proceselor 
de democratizare; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
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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;

respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. en

Amendamentul 478
María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Charles Goerens

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; reamintește că drepturile 
omului sunt piatra de temelie a proceselor 
de democratizare; ia act cu satisfacție, în 
acest context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. en
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Amendamentul 479
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
Balcanii de Vest și în vecinătatea estică și 
în cea sudică a UE în favoarea promovării 
integrării europene, democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

Or. en

Amendamentul 480
Karol Karski, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
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vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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;

vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; invită Consiliul să ia în 
considerare extinderea mandatului FED 
și la țările din America Centrală și 
America Latină și să pună la dispoziție 
fonduri suficiente pentru a face acest 
lucru; 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;

Or. en

Amendamentul 481
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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; 
subliniază, în acest sens, rolul educației 
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privind drepturile omului și 
democratizarea ca instrument esențial de 
consolidare a acestor valori atât în 
interiorul, cât și în afara Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendamentul 482
Andrea Cozzolino, Giuliano Pisapia

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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. 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; ia act cu satisfacție, în acest 
context, de angajamentul constant al 
Fondului european pentru democrație în 
vecinătatea estică și în cea sudică a UE în 
favoarea promovării democrației și a 
respectării drepturilor și libertăților 
fundamentale; 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; 
subliniază, în acest sens, rolul educației 
privind drepturile omului și 
democratizarea ca instrument esențial de 
consolidare a acestor valori atât în 
interiorul, cât și în afara Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 483
Charles Goerens, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. invită UE să elaboreze un cadru de 
politică al UE care să definească 
strategia, obiectivele și abordarea 
sprijinului european pentru democrație 
cu scopul de a oferi o mai mare claritate 
procesului de elaborare a politicilor; 
subliniază importanța adoptării unor 
norme de finanțare specifice pentru 
programele UE de sprijinire a 
democrației, ținând seama de natura 
schimbărilor democratice; subliniază 
necesitatea de a investi în resurse 
adecvate pentru o mai bună coordonare a 
programelor de sprijinire a democrației și 
a priorităților politice;

Or. en

Amendamentul 484
Hannah Neumann
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în 
acest context, activitatea Grupului de 
susținere a democrației și de coordonare a 
alegerilor din cadrul Parlamentului 
European; reamintește importanța unor 
acțiuni ulterioare adecvate în urma 
rapoartelor și recomandărilor misiunilor de 
observare a alegerilor, ca modalitate de 

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
democratice în țările în cauză;
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mărire a impactului acestora și de 
consolidare a sprijinului UE pentru 
standardele democratice în țările în cauză;

Or. en

Amendamentul 485
György Hölvényi, Andrea Bocskor, Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
democratice în țările în cauză;

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
democratice în țările în cauză; îndeamnă 
să fie monitorizate cazurile de atrocități 
împotriva reprezentanților minorităților 
etnice și naționale în timpul procesului 
electoral, să fie încurajate guvernele să 
garanteze cote de locuri pentru 
reprezentarea minorităților, asigurând 
astfel alegeri democratice în țările 
respective;

Or. en

Amendamentul 486
Isabel Santos, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
democratice în țările în cauză;

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
democratice în țările în cauză; subliniază 
necesitatea de a sprijini democrația pe 
parcursul ciclului electoral prin programe 
flexibile și pe termen lung care să reflecte 
natura schimbărilor democratice;

Or. en

Amendamentul 487
Raphaël Glucksmann, Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 

30. își reiterează opinia pozitivă privind 
sprijinul continuu acordat de UE proceselor 
electorale și asistența sa electorală și 
sprijinul oferit de UE observatorilor 
interni; salută și sprijină pe deplin, în acest 
context, activitatea Grupului de susținere a 
democrației și de coordonare a alegerilor 
din cadrul Parlamentului European; 
reamintește importanța unor acțiuni 
ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 
recomandărilor misiunilor de observare a 
alegerilor, ca modalitate de mărire a 
impactului acestora și de consolidare a 
sprijinului UE pentru standardele 
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democratice în țările în cauză; democratice în țările în cauză; subliniază 
necesitatea de a sprijini democrația pe 
parcursul ciclului electoral prin programe 
flexibile și pe termen lung care să reflecte 
natura schimbărilor democratice;

Or. en


