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Amendamentul 1
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Statutul de la 
Roma al Curții Penale Internaționale din 
17 iulie 1998,

Or. es

Amendamentul 2
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 42/25 
din 27 septembrie 2019 a Consiliului 
pentru Drepturile Omului al ONU cu 
privire la situația drepturilor omului în 
Republica Bolivariană a Venezuelei,

Or. es

Amendamentul 3
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Raportul din 15 
septembrie 2020 al Consiliului pentru 
Drepturile Omului în conformitate cu 
Rezoluția 42/25 a Consiliului privind 
misiunea de anchetă internațională 
independentă referitoare la Republica 
Bolivariană a Venezuelei,
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Or. es

Amendamentul 4
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Concluziile 
detaliate din 15 septembrie 2020 ale 
Consiliului pentru Drepturile Omului 
privind misiunea de anchetă 
internațională independentă referitoare la 
Republica Bolivariană a Venezuelei,

Or. es

Amendamentul 5
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 1325 
(2000) a Consiliului de Securitate al 
ONU, adoptată la 31 octombrie 2000 de 
Consiliul de Securitate al ONU, privind 
rolul important al femeilor în prevenirea 
și soluționarea conflictelor, în negocierile 
pentru pace, în consolidarea și 
menținerea păcii, în răspunsul umanitar 
și în reconstrucția postconflict;

Or. en

Amendamentul 6
David McAllister

Propunere de rezoluție
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Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere a 20-a aniversare 
a RCSONU 1325 și Planul de acțiune al 
UE privind femeile, pacea și securitatea 
(FPS) 2019-2024 și subliniind importanța 
punerii depline în aplicare a Agendei 
privind FPS ca aspect transversal în toate 
chestiunile legate de pace și securitate;

Or. en

Amendamentul 7
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere discursul din 25 
septembrie 2020 al Președintelui 
Consiliului European, Charles Michel, la 
Adunarea Generală a ONU, intitulat „ O 
Uniune Europeană mai puternică și mai 
autonomă, motorul unei lumi mai 
echitabile”,

eliminat

Or. es

Amendamentul 8
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere documentul de 
opinie publicat la 22 septembrie 2020 de 
Vicepreședintele Comisiei/Înalt 
Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate, intitulat 

eliminat
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„UE stă alături de ONU”,

Or. es

Amendamentul 9
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 10 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția de la 
Montevideo din 1933 privind drepturile și 
îndatoririle statelor,

Or. es

Amendamentul 10
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 2758 din 
25 octombrie 1971 a Adunării Generale a 
ONU,

Or. es

Amendamentul 11
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ștefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Referirea 14 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere rapoartele 
expertului independent al ONU privind 
protecția împotriva violenței și 
discriminării bazate pe orientarea sexuală 
și pe criterii de identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 12
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția 2532 
(2020) a Consiliului de Securitate al ONU 
privind încetarea ostilităților în contextul 
pandemiei de coronavirus (COVID-19) și 
exprimarea sprijinului pentru apelul 
secretarului general al Organizației 
Națiunilor Unite, António Guterres, la 
încetarea focului la nivel mondial,

Or. en

Amendamentul 13
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Strategia globală 
a ONU de combatere a terorismului, 
adoptată de Adunarea Generală în 
septembrie 2006 și a cărei cea de a șaptea 
actualizare urmează să fie efectuată în 
curând,

Or. es
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Amendamentul 14
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
comerțul cu arme (TCA),

Or. en

Amendamentul 15
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 15 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare,

Or. en

Amendamentul 16
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 15 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
12 septembrie 2018 referitoare la 
sistemele de arme autonome [PA-
TA(2018)0341],

Or. en
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Amendamentul 17
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Referirea 15 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția sa din 
7 iunie 2016 referitoare la operațiunile de 
menținere a păcii – colaborarea UE cu 
ONU și cu Uniunea Africană [P8-
TA(2016)0249],

Or. en

Amendamentul 18
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât tensiunile politice în 
creștere întrerup Agenda ONU, în timp ce 
lumea se confruntă cu schimbări de 
putere la nivel global fără precedent, iar 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce s-a dovedit că 
poate fi realizat doar prin soluții 
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multilaterale;

Or. en

Amendamentul 19
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile în materie de consolidare a 
statului și de soluționare a conflictelor; 
întrucât, în contextul în care realizările și 
rolul indispensabil al ONU sunt adesea 
trecute cu vederea, în încercarea unor țări 
de a promova decizii unilaterale, este 
important ca UE și statele sale membre să 
se asigure că ONU rămâne un for eficient 
și eficace în beneficiul comunității 
internaționale și că poate continua să facă 
față provocărilor globale actuale și viitoare, 
ceea ce poate fi realizat doar prin soluții 
multilaterale; întrucât cei trei piloni ai 
ONU - pacea și securitatea, dezvoltarea și 
drepturile omului - sunt inseparabili și se 
consolidează reciproc; întrucât obiectivul 
inițial al ONU de menținere a păcii este 
pus la încercare de crize complexe și de 
durată;

Or. en

Amendamentul 20
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, pe baza celor trei piloni 
ai sistemului ONU - drepturile omului, 
pacea și securitatea și dezvoltarea -, ceea 
ce poate fi realizat doar prin soluții 
multilaterale;

Or. en

Amendamentul 21
Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
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dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin punerea în aplicare a 
rezoluțiilor și a soluțiilor multilaterale ale 
Adunării Generale a ONU și ale 
Consiliului de Securitate al ONU;

Or. en

Amendamentul 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre, ca principalii săi 
contribuabili financiari, să se asigure că 
ONU rămâne un for eficient și eficace în 
beneficiul comunității internaționale și că 
poate continua să facă față provocărilor 
globale actuale și viitoare, ceea ce poate fi 
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doar prin soluții multilaterale; realizat doar prin soluții multilaterale;

Or. es

Amendamentul 23
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU 
rămâne un for eficient și eficace în 
beneficiul comunității internaționale și că 
poate continua să facă față provocărilor 
globale actuale și viitoare, ceea ce poate fi 
realizat doar prin soluții multilaterale;

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for menit să creeze un consens 
internațional în ceea ce privește pacea și 
securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
statelor fragile și comunităților vulnerabile; 
întrucât, în contextul în care munca și 
activitățile bine sau mai puțin bine 
intenționate, dar adesea ineficiente ale 
ONU, au determinat unele țări să prefere 
deciziile bilaterale, este important ca UE și 
statele sale membre să depună eforturi 
pentru ca ONU să fie un for eficient și 
eficace în beneficiul comunităților și să 
poată face față provocărilor globale actuale 
și viitoare;

Or. es

Amendamentul 24
David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 

A. întrucât Organizația Națiunilor 
Unite își sărbătorește în acest an cea de a 
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75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi un for esențial pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

75-a aniversare; întrucât ONU s-a dovedit 
a fi forul universal pentru crearea unui 
consens internațional în ceea ce privește 
pacea și securitatea, dezvoltarea durabilă și 
respectarea drepturilor omului și a 
dreptului internațional, care oferă un sprijin 
esențial statelor fragile și comunităților 
vulnerabile; întrucât, în contextul în care 
realizările și rolul indispensabil al ONU 
sunt adesea trecute cu vederea, în 
încercarea unor țări de a promova decizii 
unilaterale, este important ca UE și statele 
sale membre să se asigure că ONU rămâne 
un for eficient și eficace în beneficiul 
comunității internaționale și că poate 
continua să facă față provocărilor globale 
actuale și viitoare, ceea ce poate fi realizat 
doar prin soluții multilaterale;

Or. en

Amendamentul 25
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât democrația, drepturile 
omului și statul de drept sunt din ce în ce 
mai amenințate în diferite regiuni ale 
lumii; întrucât apărătorii drepturilor 
omului și activiștii societății civile se 
confruntă cu amenințări și riscuri tot mai 
mari atunci când își desfășoară activitatea 
legitimă; întrucât apărătorii drepturilor 
omului se confruntă cu represalii tot mai 
mari din cauză că interacționează cu 
organismele și mecanismele ONU;

Or. en

Amendamentul 26
Hermann Tertsch
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât cooperarea, în condiții de 
egalitate, între statele care respectă statul 
de drept și cu acestea constituie cea mai 
eficientă modalitate de a proteja și de a 
promova pacea și securitatea, dezvoltarea 
durabilă și respectarea drepturilor 
omului;

Or. es

Amendamentul 27
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât schimbările climatice și 
declinul biodiversității se numără printre 
provocările majore ale secolului nostru; 
întrucât deocamdată nu cunoaștem toate 
consecințele acestora, iar soluții globale 
pot fi găsite numai prin inițiative 
multilaterale;

Or. en

Amendamentul 28
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât toate persoanele, 
comunitățile locale sau populațiile au 
dreptul la exercitarea deplină a 
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drepturilor omului, astfel cum sunt 
consacrate în Declarația universală a 
drepturilor omului a ONU;

Or. es

Amendamentul 29
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât statele au 
responsabilitatea etică și 
intergenerațională de a lua măsuri pentru 
a garanta că generațiile actuale și viitoare 
se bucură pe deplin de toate drepturile 
omului, care sunt încălcate și în situația 
în care Organizația Națiunilor Unite 
conferă putere unor țări cu regimuri 
nedemocratice și/sau totalitare, ale căror 
interese politice nu converg deloc spre 
promovarea și protecția drepturilor 
omului, care sunt obiective fundamentale 
și principii directoare ale organizației, 
cuprinse în Carta fondatoare a ONU din 
1945;

Or. es

Amendamentul 30
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât rapoarte recente ale 
Organizației Națiunilor Unite au 
semnalat că în țări membre ale 
organizației, precum Cuba, Venezuela, 
China, Rusia, Nicaragua, Bolivia, Arabia 
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Saudită, Iran, Siria, Coreea de Nord, 
Sudan etc., care sunt supuse unor 
regimuri autoritare, se încalcă și se 
desconsideră în mod sistematic drepturile 
omului, fapte care, în unele cazuri, ajung 
să fie clasificate drept „crime împotriva 
umanității”;

Or. es

Amendamentul 31
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar un 
imperativ moral, ci și o condiție necesară 
pentru binele lor și pentru dezvoltarea 
economică, și este important să se 
investească mai mult și mai eficient pentru 
satisfacerea necesităților sanitare critice la 
nivel mondial;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât rolul, expertiza și 
integritatea Organizației Mondiale a 
Sănătății (OMS) sunt de o importanță 
crucială, în special acum, pentru 
coordonarea și eforturile globale în 
vederea combaterii pandemiei de COVID-
19; întrucât Agenda 2030 și ODD oferă o 
foaie centrală de parcurs pentru redresare și 
acțiune, deja validată de comunitatea 
internațională în ansamblu; întrucât 
COVID-19 va accelera tendințele negative 
- inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât cooperarea dintre UE și ONU este 
esențială pentru combaterea acestor 
tendințe; întrucât pandemia a evidențiat 
faptul că sănătatea populațiilor nu 
reprezintă doar un imperativ moral, ci și o 
condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică și este 
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important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 32
David McAllister

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar 
un imperativ moral, ci și o condiție 
necesară pentru binele lor și pentru 
dezvoltarea economică, și este important să 
se investească mai mult și mai eficient 
pentru satisfacerea necesităților sanitare 
critice la nivel mondial;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului, în special a drepturilor femeii și 
copilului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
promovarea sănătății universale nu 
reprezintă doar un imperativ moral, ci și o 
condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică și este 
important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 33
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar un 
imperativ moral, ci și o condiție necesară 
pentru binele lor și pentru dezvoltarea 
economică, și este important să se 
investească mai mult și mai eficient pentru 
satisfacerea necesităților sanitare critice la 
nivel mondial;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la acoperirea 
universală cu servicii de sănătate și la 
bunurile publice; întrucât Agenda 2030 și 
ODD oferă o foaie centrală de parcurs 
pentru redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar un 
imperativ moral, ci și o condiție necesară 
pentru binele lor și pentru dezvoltarea 
economică și socială, în vederea realizării 
depline a potențialului uman, și că acest 
lucru contribuie în mod semnificativ la 
promovarea și apărarea drepturilor 
omului și a demnității, precum și la 
capacitarea tuturor cetățenilor, în special 
a celor mai vulnerabili; întrucât 
pandemia a evidențiat că este important să 
se investească mai mult și mai eficient 
pentru satisfacerea necesităților sanitare 
critice la nivel mondial; întrucât pandemia 
de COVID-19 a demonstrat importanța 
activității OMS, totodată arătându-i din 
nou fragilitatea cu privire la tentativele de 
ingerință și manipulare;

Or. en

Amendamentul 34
Hermann Tertsch
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în 
special în ceea ce privește accesul la 
bunurile publice; întrucât Agenda 2030 și 
ODD oferă o foaie centrală de parcurs 
pentru redresare și acțiune, deja validată 
de comunitatea internațională în 
ansamblu; întrucât COVID-19 va 
accelera tendințele negative - inclusiv 
amenințările la adresa democrației, statului 
de drept și drepturilor omului - dacă nu se 
iau rapid măsuri politice substanțiale la 
nivel mondial; întrucât pandemia a 
evidențiat faptul că sănătatea populațiilor 
nu reprezintă doar un imperativ moral, ci și 
o condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică, și este 
important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări a capacităților de reziliență în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse la nivel internațional, în 
special în ceea ce privește accesul la 
bunurile publice; întrucât COVID-19 
încurajează și accelerează tendințele 
negative, inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului, fiind necesar, prin urmare, să se 
adopte măsuri rapide și substanțiale, care 
să garanteze un control parlamentar 
eficient al deciziilor guvernamentale și 
care să asigure respectarea strictă a 
drepturilor și a libertăților fundamentale 
ale cetățenilor; întrucât pandemia a 
evidențiat faptul că sănătatea populațiilor 
nu reprezintă doar un imperativ moral, ci și 
o condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică, și este 
important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

Or. es

Amendamentul 35
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
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în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar un 
imperativ moral, ci și o condiție necesară 
pentru binele lor și pentru dezvoltarea 
economică, și este important să se 
investească mai mult și mai eficient pentru 
satisfacerea necesităților sanitare critice la 
nivel mondial;

în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept, drepturilor 
omului și egalității de gen - dacă nu se iau 
rapid măsuri politice substanțiale la nivel 
mondial; întrucât pandemia a evidențiat 
faptul că sănătatea populațiilor nu 
reprezintă doar un imperativ moral, ci și o 
condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică, și este 
important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 36
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera tendințele 
negative - inclusiv amenințările la adresa 
democrației, statului de drept și drepturilor 
omului - dacă nu se iau rapid măsuri 
politice substanțiale la nivel mondial; 
întrucât pandemia a evidențiat faptul că 
sănătatea populațiilor nu reprezintă doar un 

B. întrucât pandemia de COVID-19 a 
demonstrat necesitatea stringentă a unei 
consolidări reziliente a capacităților în 
întreaga comunitate internațională, precum 
și necesitatea unui dialog și a unei 
cooperări strânse și multilaterale, în special 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; întrucât Agenda 2030 și ODD 
oferă o foaie centrală de parcurs pentru 
redresare și acțiune, deja validată de 
comunitatea internațională în ansamblu; 
întrucât COVID-19 va accelera probabil 
tendințele negative - inclusiv amenințările 
la adresa democrației, statului de drept și 
drepturilor omului - dacă nu se iau rapid 
măsuri politice substanțiale la nivel 
mondial; întrucât pandemia a evidențiat 
faptul că sănătatea populațiilor nu 
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imperativ moral, ci și o condiție necesară 
pentru binele lor și pentru dezvoltarea 
economică, și este important să se 
investească mai mult și mai eficient pentru 
satisfacerea necesităților sanitare critice la 
nivel mondial;

reprezintă doar un imperativ moral, ci și o 
condiție necesară pentru binele lor și 
pentru dezvoltarea economică, și este 
important să se investească mai mult și mai 
eficient pentru satisfacerea necesităților 
sanitare critice la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 37
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât cei trei piloni ai ONU - 
pacea și securitatea, dezvoltarea, 
drepturile omului și statul de drept - sunt 
inseparabili și se consolidează reciproc; 
întrucât democrația, drepturile omului și 
statul de drept sunt din ce în ce mai 
amenințate în diferite regiuni ale lumii, 
iar spațiul societății civile se restrânge în 
multe state membre ale ONU; întrucât 
apărătorii drepturilor omului se 
confruntă cu amenințări tot mai mari 
atunci când își desfășoară activitatea 
legitimă la nivel mondial, în contextul în 
care restricțiile și limitarea mișcării 
persoanelor legate de COVID-19 au redus 
raportarea și monitorizarea încălcărilor 
drepturilor omului;

Or. en

Amendamentul 38
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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Ba. întrucât politicile și normele de 
control al armelor, dezarmare și 
neproliferare la nivel mondial sunt 
abandonate și slăbite într-un moment în 
care vânzările de arme convenționale 
cresc, nivelul de autonomie a sistemului 
de arme crește și se fac investiții în noi 
arme de distrugere în masă; întrucât, în 
2017, 122 de state au sprijinit Tratatul 
privind interzicerea armelor nucleare, 
care, până în prezent, a fost semnat de 84 
de state și ratificat de 50 de state, ceea ce 
va conduce automat la intrarea sa în 
vigoare la 22 ianuarie 2021;

Or. en

Amendamentul 39
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât Turcia pune de mult timp 
în aplicare politici expansioniste în 
regiunea mediteraneeană și Caucaz, 
contrar intereselor strategice ale statelor 
membre, politicii externe și de securitate a 
Uniunii Europene și politicilor și valorilor 
NATO, subminând astfel stabilitatea și 
pacea celor două regiuni și 
compromițând, în același timp, relațiile de 
bună vecinătate;

Or. it

Amendamentul 40
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât ONU asigură un for 
important pentru dialog incluziv între 
debitorii și creditorii suverani și alte părți 
interesate;

Or. en

Amendamentul 41
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea 
unui multilateralismul eficient, prin 
sprijinul său politic, simbolic și financiar 
acordat ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
susține o viziune internaționalistă a 
organizației, menită să reducă cât mai 
mult posibil legitimitatea statelor, 
promovând în special mecanisme precum 
Pactul privind migrația, care urmăresc să 
impună statelor opțiuni politice care 
contravin adesea intereselor lor vitale;

Or. fr

Amendamentul 42
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul 
său politic, simbolic și financiar acordat 
ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE a 
demonstrat un angajament important în 
favoarea unui multilateralism eficient, prin 
sprijinul său politic, simbolic și financiar 
acordat ONU; întrucât problema 
finanțării adecvate a sistemului ONU 
rămâne în continuare o provocare; 
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întrucât UE este în continuare, în mod 
colectiv, cel mai mare contribuitor 
financiar, vizând în principal eradicarea 
sărăciei, promovarea păcii și a stabilității 
pe termen lung, apărarea drepturilor 
omului, combaterea traficului și 
asigurarea de asistență umanitară 
populațiilor, țărilor și regiunilor care se 
confruntă cu orice tipuri de crize, fie 
naturale, fie provocate de om; 

Or. en

Amendamentul 43
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul 
său politic, simbolic și financiar acordat 
ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât sunt 
necesare măsuri curajoase suplimentare 
și hotărâre politică pentru a aborda 
problemele-cheie nesoluționate, în special 
reforma structurii Consiliului de 
Securitate al ONU, pentru a reflecta 
realitatea geopolitică a secolului XXI și 
pentru a combate lipsa de acțiune prin 
utilizarea dreptului de veto; întrucât UE, 
ca principal finanțator al ONU, a 
demonstrat un angajament important în 
favoarea unui multilateralism eficient, prin 
sprijinul său politic, simbolic și financiar 
acordat ONU;

Or. en

Amendamentul 44
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul 
său politic, simbolic și financiar acordat 
ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației, chiar dacă, în 
această privință, mai sunt necesare 
progrese, în special în ceea ce privește 
incluziunea femeilor, a tinerilor și a 
persoanelor aflate într-o situație 
vulnerabilă, precum și pentru 
sensibilizarea privind intersecționalitatea 
în structurile ONU; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralism eficient, prin sprijinul său 
politic, simbolic și financiar acordat ONU;

Or. en

Amendamentul 45
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul 
său politic, simbolic și financiar acordat 
ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE și statele 
sale membre, care reprezintă în ansamblu 
cel mai mare contribuitor financiar, au 
demonstrat un angajament important în 
favoarea unui multilateralism eficient, prin 
sprijinul său politic, simbolic și financiar 
acordat ONU;

Or. en

Amendamentul 46
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Considerentul C



AM\1219327RO.docx 27/156 PE660.365v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul său 
politic, simbolic și financiar acordat ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE și statele 
sale membre, ca principale finanțatoare 
ale ONU, au demonstrat un angajament 
important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul lor 
politic, simbolic și financiar acordat ONU;

Or. fr

Amendamentul 47
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider remarcabil în avansarea 
reformei organizației; întrucât UE, ca 
principal finanțator al ONU, a demonstrat 
un angajament important în favoarea unui 
multilateralismul eficient, prin sprijinul 
său politic, simbolic și financiar acordat 
ONU;

C. întrucât Secretarul General al ONU 
a fost un lider în încercarea de a progresa 
în direcția reformei organizației; întrucât 
UE, ca principal finanțator al ONU, a 
demonstrat un angajament important în 
favoarea unui multilateralism eficient, prin 
sprijinul său politic, simbolic și financiar 
acordat ONU;

Or. es

Amendamentul 48
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât a 75-a aniversare coincide 
cu a 20-a aniversare a RCSONU 1325 
(2000), care abordează în mod specific 
impactul disproporționat pe care războiul 
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și violența îl au asupra femeilor și fetelor 
și rolul lor esențial în procesele de 
restabilire a păcii; întrucât participarea 
lor la acestea, precum și protecția și 
prevenirea violenței bazate pe gen și 
măsurile de ajutor și redresare, toate 
acestea reprezentând cei patru piloni de 
bază ai rezoluției, conduc la pacea 
durabilă, care este tocmai motivul 
existenței Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 49
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât UE și statele sale membre 
își mențin pe deplin angajamentul față de 
multilateralism, de guvernanța globală, de 
promovarea valorilor fundamentale ale 
ONU ca parte integrantă a politicii 
externe a UE și de cei trei piloni ai 
sistemului ONU: drepturile omului, pacea 
și securitatea și dezvoltarea;

Or. en

Amendamentul 50
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât OMS este autoritatea de 
conducere și de coordonare a acțiunilor 
în materie de sănătate din cadrul 
sistemului Organizației Națiunilor Unite; 
întrucât OMS este organizația care are 
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responsabilitatea de a-și asuma rolul de 
lider în gestionarea problemelor sanitare 
la nivel mondial, de a structura agenda de 
cercetare în domeniul sănătății, de a 
stabili standarde, de a elabora opțiuni de 
politică bazate pe dovezi, de a oferi 
asistență tehnică țărilor și de a monitoriza 
tendințele din domeniul sănătății la nivel 
mondial;

Or. es

Amendamentul 51
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât Agenda OMS pentru 
sănătate și dezvoltare din secolul XXI 
include, printre cele șase puncte ale sale, 
valorificarea cercetărilor, a informațiilor 
și a dovezilor, precum și consolidarea 
alianțelor, prin sprijinul oferit de 
numeroși parteneri, printre care 
organismele Organizației Națiunilor 
Unite și alte organizații internaționale, 
donatori, entități ale societății civile și 
sectorul privat, precum și prin 
colaborarea cu acestea,

Or. es

Amendamentul 52
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. recomandă Consiliului: 1. salută concluziile Consiliului din 
13 iulie 2020 privind prioritățile UE în 
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cadrul Organizației Națiunilor Unite și 
cea de a 75-a Adunare Generală a 
Organizației Națiunilor Unite și 
recomandă Consiliului:

Or. en

Amendamentul 53
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera -a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(-a) să își intensifice acțiunile pentru 
punerea în aplicare a dreptului 
internațional la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 54
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să-și continue importanta activitate 
de până acum, de susținere a unui 
multilateralism eficient, a unor organizații 
multilaterale eficiente și transparente și în 
special a ONU ca for indispensabil pentru 
soluții multilaterale la provocările globale 
și pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale; 
salută concluziile Consiliului din 13 iulie 
2020 privind prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru cea 
de a 75-a Adunare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, considerate ca foruri 
eficiente pentru promovarea valorilor 

(a) să-și continue importanta activitate 
de până acum, de susținere a unui 
multilateralism eficient, a unor organizații 
multilaterale eficiente și transparente și în 
special a ONU ca for indispensabil pentru 
soluții multilaterale la provocările globale 
și pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale; 
salută concluziile Consiliului din 13 iulie 
2020 privind prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru cea 
de a 75-a Adunare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, considerate ca foruri 
eficiente pentru promovarea valorilor 
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universale, care sunt și valorile 
fundamentale ale UE;

universale, care sunt și valorile 
fundamentale ale UE; observă că Uniunea 
se întemeiază pe valorile respectării 
demnității umane, libertății, democrației, 
egalității, statului de drept, precum și pe 
respectarea drepturilor omului, astfel cum 
prevede articolul 2 din TUE, și că 
promovarea acestor valori pe plan extern, 
promovarea democrației, a statului de 
drept, a universalității și a indivizibilității 
drepturilor omului ar trebui să stea la 
baza politicii externe și de securitate 
comună a UE, în conformitate cu 
articolul 21 din TUE și cu interesele 
strategice ale UE, iar acest lucru ar trebui 
să se reflecte, de asemenea, în mod 
eficace și coerent, în toate domeniile 
relațiilor Uniunii cu țările terțe și 
instituțiile din țările terțe;

Or. en

Amendamentul 55
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să-și continue importanta activitate 
de până acum, de susținere a unui 
multilateralism eficient, a unor organizații 
multilaterale eficiente și transparente și în 
special a ONU ca for indispensabil pentru 
soluții multilaterale la provocările globale 
și pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale; 
salută concluziile Consiliului din 13 iulie 
2020 privind prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru 
cea de a 75-a Adunare Generală a 
Organizației Națiunilor Unite, considerate 
ca foruri eficiente pentru promovarea 
valorilor universale, care sunt și valorile 

(a) să-și continue importanta activitate 
de până acum, de susținere a unui 
multilateralism eficient, a unor organizații 
multilaterale eficiente și transparente și în 
special a ONU ca for indispensabil pentru 
soluții multilaterale la provocările globale 
și pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale;



PE660.365v02-00 32/156 AM\1219327RO.docx

RO

fundamentale ale UE;

Or. en

Amendamentul 56
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera a

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să-și continue importanta activitate 
de până acum, de susținere a unui 
multilateralism eficient, a unor organizații 
multilaterale eficiente și transparente și în 
special a ONU ca for indispensabil pentru 
soluții multilaterale la provocările globale 
și pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale; 
salută concluziile Consiliului din 13 iulie 
2020 privind prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru cea 
de a 75-a Adunare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, considerate ca foruri 
eficiente pentru promovarea valorilor 
universale, care sunt și valorile 
fundamentale ale UE;

(a) să-și continue eforturile în direcția 
obținerii unui multilateralism eficient, a 
unor organizații multilaterale eficiente și 
transparente și în special a unui sistem al 
ONU util pentru a identifica soluții 
multilaterale la provocările globale și 
pentru acțiuni de comunicare și dialog 
politic și de creare a unui consens la 
nivelul întregii comunități internaționale; 
ia act de concluziile Consiliului din 13 
iulie 2020 privind prioritățile UE în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și pentru cea 
de a 75-a Adunare Generală a Organizației 
Națiunilor Unite;

Or. es

Amendamentul 57
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera aa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(aa) reafirmă că UE și statele sale 
membre împărtășesc valorile și principiile 
Cartei Organizației Națiunilor Unite, 
astfel cum se precizează la articolul 21 
alineatul (1) din TUE și joacă, prin 
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acțiunea sa externă, un rol esențial în 
promovarea acestor principii, precum și a 
obiectivelor Organizației Națiunilor 
Unite; consideră că UE are nevoie de 
parteneri de anvergură mondială și 
regională pentru atingerea cu succes a 
obiectivelor sale de politică externă, 
îndeosebi în ceea ce privește pacea și 
securitatea, terorismul, crima organizată, 
conflictele regionale, eșecurile statale și 
proliferarea armelor de distrugere în 
masă;

Or. fr

Amendamentul 58
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare;

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare; îndeamnă Consiliul să 
intensifice contactele cu noua 
administrație a Statelor Unite, pentru a 
face față în mod coordonat, împreună cu 
acest aliat istoric, numeroaselor provocări 
globale din cadrul Organizației Națiunilor 
Unite; solicită, de asemenea, Consiliului 
să urmărească dialogul și cooperarea 
strânsă cu Regatul Unit, membru 
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permanent al Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite, cu care 
împărtășim multe valori și interese, în 
pofida deciziei privind Brexitul;

Or. es

Amendamentul 59
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare;

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare; salută, în această privință, 
„Summitul mondial pentru democrație în 
vederea reînnoirii spiritului și scopului 
comun al națiunilor din lumea liberă” 
propus de președintele nou ales al Statelor 
Unite, și se implică în organizarea acestui 
summit menit să reunească democrațiile 
lumii cu scopul de a consolida instituțiile 
democratice și de a promova statul de 
drept și drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 60
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare;

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 
cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare, respectând totodată 
suveranitatea națională în chestiunile de 
interes intern;

Or. en

Amendamentul 61
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera b

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori în toate domeniile de politică și de 
programare ale ONU, în strânsă cooperare 

(b) consideră că, într-un context 
multipolar în care unele țări promovează 
un multilateralism selectiv, și nu unul real, 
ancorat în valori universale, UE trebuie să 
încerce să promoveze mai mult 
angajamentul necondiționat al membrilor 
ONU față de valorile universale, un sistem 
bazat pe norme și supremația drepturilor 
omului în toate domeniile de politică; 
solicită promovarea integrării acestor 
valori și drepturi în toate domeniile de 
politică și de programare ale ONU, în 
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cu țările care împărtășesc aceeași viziune, 
pentru a promova dialogul și soluțiile de 
politică și a crește capacitatea de aplicare și 
integrare;

strânsă cooperare cu țările care împărtășesc 
aceeași viziune, pentru a promova dialogul 
și soluțiile de politică și a crește capacitatea 
de aplicare și integrare;

Or. en

Amendamentul 62
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) subliniază că este important să se 
comunice în continuare cu Statele Unite 
privind aspectele politice și de politică de 
interes comun și să se mențină o 
capacitate de dialog și parteneriat pentru 
a reconstrui și a păstra potențialul 
parteneriatului transatlantic și cooperarea 
în sistemul ONU în viitor;

Or. en

Amendamentul 63
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să evite repetarea unor situații 
precum cea trăită în perioada în care 
pandemia de COVID-19 a fost gestionată 
de OMS, care, prin lipsa de transparență 
și prin ascunderea informațiilor furnizate 
de Taiwan la 31 decembrie, nu a condus 
doar la pierderea unei oportunități vitale 
pentru împiedicarea răspândirii virusului 
la nivel mondial și, prin urmare, a 
posibilității de prevenire a milioane de 
infectări și de decese, ci și la pierderea 



AM\1219327RO.docx 37/156 PE660.365v02-00

RO

încrederii în sistemul deja deteriorat al 
Organizației Națiunilor Unite, precum și 
a credibilității acestuia;

Or. es

Amendamentul 64
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să sprijine toate activitățile pentru 
a menține problemele privind drepturile 
omului în fruntea priorităților pe agenda 
ONU, având în vedere eforturile de 
subminare a Declarației universale a 
drepturilor omului și a altor dispoziții 
relevante ale ONU prin subordonarea 
drepturilor individuale ale omului în fața 
pretinsei bunăstări a unor întregi 
societăți, și susține acțiunile concrete în 
această privință, pentru consolidarea 
arhitecturii ONU;

Or. en

Amendamentul 65
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să își consolideze acțiunile de 
comunicare pentru a dezvolta parteneriate 
mai ample în vederea sprijinirii 
multilateralismului eficace; să ia în 
considerare includerea unor discuții 
specializate privind multilateralismul 
eficace în toate dialogurile structurate cu 
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partenerii;

Or. en

Amendamentul 66
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ba (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ba) să sublinieze importanța 
soluționării conflictelor pe baza normelor 
și a principiilor dreptului internațional, 
cum ar fi integritatea teritorială, 
autodeterminarea, secesiunea de 
remediere și neutilizarea forței

Or. en

Amendamentul 67
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să 
aibă progresiv un mesaj unitar în cadrul 
ONU, având în vedere în special Consiliul 
de Securitate al ONU (CSONU) și 
rezultatele bune ale cooperării cu membrii 
permanenți și prin rotație ai CSONU care 
sunt și state membre ale UE, cu Adunarea 
Generală a ONU și cu Consiliul pentru 
Drepturile Omului (UNHCR); salută 
rolul excelent al SEAE și al delegațiilor 
sale, precum și al delegațiilor statelor 
membre ale UE, în ceea ce privește 
facilitarea dialogului și a cooperării în 
această privință;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 68
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU și 
al altor foruri multilaterale, deoarece 
aceasta este singura modalitate ca 
Uniunea să poată să joace un rol 
principal pe scena internațională și să își 
utilizeze influența pentru a aduce 
schimbări pozitive și răspunsuri mai bune 
la provocările globale, având în vedere în 
special Consiliul de Securitate al ONU 
(CSONU) și rezultatele bune ale cooperării 
cu membrii permanenți și prin rotație ai 
CSONU care sunt și state membre ale UE, 
cu Adunarea Generală a ONU și cu 
Consiliul pentru Drepturile Omului 
(UNHCR); să sporească eficacitatea 
politicii externe și de securitate a UE și să 
o facă proactivă, prin utilizarea regulii 
votului cu majoritate calificată în 
Consiliu; salută rolul excelent al SEAE și 
al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

Or. en

Amendamentul 69
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să 
aibă progresiv un mesaj unitar în cadrul 
ONU, având în vedere în special Consiliul 
de Securitate al ONU (CSONU) și 
rezultatele bune ale cooperării cu membrii 
permanenți și prin rotație ai CSONU care 
sunt și state membre ale UE, cu Adunarea 
Generală a ONU și cu Consiliul pentru 
Drepturile Omului (UNHCR); salută rolul 
excelent al SEAE și al delegațiilor sale, 
precum și al delegațiilor statelor membre 
ale UE, în ceea ce privește facilitarea 
dialogului și a cooperării în această 
privință;

(c) să ia în considerare faptul că, în 
conformitate cu Carta Organizației 
Națiunilor Unite, doar statele sunt 
membre fondatoare ale acestuia și că ar fi 
inacceptabil ca Uniunea Europeană să 
submineze acest principiu fondator; să își 
reamintească, de asemenea, că locul 
Franței, ca membru permanent al 
Consiliului de Securitate, nu poate fi în 
niciun caz pus în discuție;

Or. fr

Amendamentul 70
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință; să invite 
statele membre să aibă un mesaj unitar și 
să își coordoneze acțiunile și pozițiile în 
cadrul UE, astfel încât coerența și 
credibilitatea UE la nivelul ONU să fie 
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îmbunătățite;

Or. en

Amendamentul 71
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să 
aibă progresiv un mesaj unitar în cadrul 
ONU, având în vedere în special Consiliul 
de Securitate al ONU (CSONU) și 
rezultatele bune ale cooperării cu membrii 
permanenți și prin rotație ai CSONU care 
sunt și state membre ale UE, cu Adunarea 
Generală a ONU și cu Consiliul pentru 
Drepturile Omului (UNHCR); salută rolul 
excelent al SEAE și al delegațiilor sale, 
precum și al delegațiilor statelor membre 
ale UE, în ceea ce privește facilitarea 
dialogului și a cooperării în această 
privință;

(c) să depună eforturi pentru a se 
asigura că Uniunea Europeană are un 
mesaj unitar în cadrul ONU, având în 
vedere în special Consiliul de Securitate al 
ONU (CSONU) și rezultatele bune ale 
cooperării cu membrii permanenți și prin 
rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); să urmărească să 
ajungă la poziții comune privind 
problemele în fața Consiliului de 
Securitate al ONU, prin coordonarea cu 
Consiliul și între instituțiile UE; să 
asigure dialogul permanent cu Regatul 
Unit pentru continuarea cooperării în 
cadrul CSONU; salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

Or. en

Amendamentul 72
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a (c) să-și continue eforturile pentru a 
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permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință; salută 
rezultatele bune ale cooperării dintre UE 
și ONU pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare comune și prevenirea 
escaladării în continuare a conflictelor 
existente;

Or. en

Amendamentul 73
Miriam Lexmann, David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU 
asupra unor aspecte asupra cărora există 
consens la nivelul UE, având în vedere în 
special Consiliul de Securitate al ONU 
(CSONU) și rezultatele bune ale cooperării 
cu membrii permanenți și prin rotație ai 
CSONU care sunt și state membre ale UE, 
cu Adunarea Generală a ONU și cu 
Consiliul pentru Drepturile Omului 
(UNHCR); salută rolul excelent al SEAE și 
al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;
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Or. en

Amendamentul 74
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU și 
rezultatele bune ale cooperării cu membrii 
permanenți și prin rotație ai CSONU care 
sunt și state membre ale UE, cu Adunarea 
Generală a ONU și cu Consiliul pentru 
Drepturile Omului (UNHCR); salută rolul 
excelent al SEAE și al delegațiilor sale, 
precum și al delegațiilor statelor membre 
ale UE, în ceea ce privește facilitarea 
dialogului și a cooperării în această 
privință;

Or. fr

Amendamentul 75
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera c

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
progresiv un mesaj unitar în cadrul ONU, 
având în vedere în special Consiliul de 
Securitate al ONU (CSONU) și rezultatele 
bune ale cooperării cu membrii permanenți 
și prin rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 

(c) să-și continue eforturile pentru a 
permite UE și statelor sale membre să aibă 
un mesaj unitar în cadrul ONU și să 
consolideze cooperarea europeană, având 
în vedere în special Consiliul de Securitate 
al ONU (CSONU) și rezultatele bune ale 
cooperării cu membrii permanenți și prin 
rotație ai CSONU care sunt și state 
membre ale UE, cu Adunarea Generală a 
ONU și cu Consiliul pentru Drepturile 
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SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

Omului (UNHCR); salută rolul excelent al 
SEAE și al delegațiilor sale, precum și al 
delegațiilor statelor membre ale UE, în 
ceea ce privește facilitarea dialogului și a 
cooperării în această privință;

Or. en

Amendamentul 76
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) reamintește că, în cadrul ONU, 
UE este reprezentată de o multitudine de 
actori: Președintele Consiliului 
European, Înaltul Reprezentant al 
Uniunii pentru politica externă și de 
securitate, Comisia Europeană și 
delegațiile UE, precum și de cele 27 de 
state membre, dintre care unul este 
membru permanent al Consiliului de 
Securitate al ONU și are drept de veto; 
insistă asupra faptului că, în conformitate 
cu tratatul, statele membre ale UE sunt 
obligate să își coordoneze acțiunile în 
toate forurile internaționale; reamintește 
că, în conformitate cu articolul 34 din 
TUE, membrii UE din CSONU 
informează celelalte state membre și 
Înaltul Reprezentant și apără pozițiile și 
interesele UE;

Or. fr

Amendamentul 77
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să sprijine o reformă amplă a 
Consiliul de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite (CSONU), pentru a-i 
crește reprezentativitatea pe baza unui 
consens larg, astfel încât să se garanteze 
un răspuns mai rapid și mai eficient al 
acestuia la amenințările la adresa păcii și 
securității internaționale; consideră, în 
special, că este necesară reforma CSONU, 
printr-o limitare substanțială sau o 
reglementare a utilizării dreptului de veto, 
mai ales în cazurile în care există dovezi 
cu privire la crime de război și crime 
împotriva umanității - drept de veto care a 
obstrucționat procesul decizional - 
precum și printr-o modificare prin 
consens a componenței sale, pentru a 
reflecta mai bine ordinea mondială, 
conferind Uniunii Europene statutul de 
membru permanent;

Or. es

Amendamentul 78
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să consolideze și mai mult 
cooperarea dintre UE și ONU pentru 
elaborarea unor instrumente care să 
abordeze problema recurentă a violenței 
electorale, inclusiv bazându-se pe 
experiența misiunilor Parlamentului 
European de observare a alegerilor;

Or. en

Amendamentul 79
Urmas Paet
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să urmărească în continuare 
modificarea componenței sale în cadrul 
CSONU pentru a reflecta mai bine 
ordinea mondială din prezent, printre 
altele printr-un loc permanent pentru 
Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 80
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ca (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ca) să reamintească faptul că 
întârzierile la plata contribuțiilor evaluate 
ale mai multor state membre au efecte 
negative extreme asupra activității 
Organizației Națiunilor Unite și sunt 
inacceptabile;

Or. en

Amendamentul 81
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cb) să observe cu satisfacție intrarea 
iminentă în vigoare a Tratatului privind 
interzicerea armelor nucleare, un 
potențial factor de facilitare a realizării 
obiectivului unei lumi fără arme 
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nucleare; să aibă în vedere luarea unei 
poziții în raport cu Tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare și cu 
obiectivele acestuia și să analizeze 
argumentele care au dus la instituirea sa, 
cum ar fi consecințele umanitare ale 
detonărilor nucleare și alte riscuri 
asociate cu deținerea unor astfel de arme 
de distrugere în masă; încurajează statele 
membre ale UE să urmeze exemplul 
Austriei, al Maltei și al Irlandei și al altor 
81 de state și să semneze Tratatul privind 
interzicerea armelor nucleare;

Or. en

Amendamentul 82
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cc) să preia inițiativa în eforturile 
globale de a institui un cadru de 
reglementare cuprinzător pentru a 
asigura controlul uman semnificativ 
asupra funcțiilor critice de selectare a 
țintelor și de atac asupra acestora în 
dezvoltarea și utilizarea tot mai multor 
arme autonome și de a adopta o poziție 
comună a UE privind sistemele de arme 
letale autonome, care să insiste asupra 
începerii negocierilor internaționale 
privind un instrument cu forță juridică 
obligatorie care ar interzice armele 
autonome letale fără control uman 
semnificativ;

Or. en

Amendamentul 83
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să se asigure că transferurile de 
arme convenționale între statele membre 
ale ONU sunt posibile numai între statele 
care sunt părți la Tratatul privind 
comerțul cu arme și îndeplinesc pe deplin 
toate criteriile TCA;

Or. en

Amendamentul 84
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să își exprime îngrijorarea cu 
privire la erodarea sistemului existent de 
control al armelor și dezarmare și a 
instrumentelor juridice aferente; să 
susțină toate eforturile pentru a pune 
agenda privind controlul armelor și 
dezarmarea înapoi pe ordinea de zi 
internațională, inclusiv prin relansarea 
Conferinței pentru Dezarmare;

Or. en

Amendamentul 85
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să îndemne principalele state care 
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dețin arme nucleare să-și sisteze procesul 
de retragere din regimul de control al 
armelor și să realizeze progrese în 
discuțiile privind controlul armelor 
nucleare; să îndemne Statele Unite și 
Rusia să înceapă să consolideze 
încrederea reciprocă pentru a face 
posibilă reluarea unui dialog privind 
modalitățile de a dezvolta o nouă relație 
pentru controlul armelor;

Or. en

Amendamentul 86
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să își exprime îngrijorarea cu 
privire la dezvoltarea unor noi tehnologii 
militare, cum ar fi inteligența artificială, 
armele în spațiul cosmic, biotehnologiile, 
armele hipersonice, și să sprijine în mod 
activ eforturile și să adopte noi inițiative 
pentru a pune capăt programelor aferente 
în curs de desfășurare în materie de 
armament ale unor state membre ale 
ONU; să sprijine activitatea Grupului de 
lucru privind spațiul cosmic din cadrul 
Comisiei pentru dezarmare a ONU cu 
privire la punerea în practică a măsurilor 
de transparență și de consolidare a 
încrederii în activitățile din spațiul 
cosmic;

Or. en

Amendamentul 87
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să reitereze că multilateralismul 
eficace și o ordine internațională bazată 
pe norme sunt condiții prealabile pentru 
promovarea dezarmării și pentru 
combaterea proliferării armelor de 
distrugere în masă; să reafirme sprijinul 
deplin al UE și al statelor sale membre 
pentru tratatele internaționale existente, 
printre altele, TNP, CTBT, CWC, BTWC, 
TCA, precum și Convenția privind 
munițiile cu dispersie și Convenția privind 
interzicerea utilizării, stocării, producerii 
și transferului de mine antipersonal și 
distrugerea acestora, și să promoveze 
eforturile de a elabora o declarație 
politică privind armele explozive în zonele 
populate, precum și un cadru cu forță 
juridică obligatorie pentru sistemele de 
arme autonome;

Or. en

Amendamentul 88
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera cd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(cd) să convingă Adunarea Generală a 
ONU să adopte, astfel cum se 
menționează în Codul de conduită al 
Uniunii Europene privind exporturile de 
arme, un cadru juridic obligatoriu pentru 
a interzice exportul și vânzarea de arme și 
tehnologii de supraveghere cibernetică al 
căror scop este comiterea de crime de 
război și/sau suprimarea opoziției interne;

Or. en
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Amendamentul 89
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să recunoască potențialul implicării 
regionale directe în cadrul ONU, susținând 
ca și alte organizații, cum ar fi Uniunea 
Africană (UA), să poată solicita un statut 
specific în calitate de observator 
privilegiat;

(d) să recunoască potențialul implicării 
regionale directe în cadrul procesului 
decizional al ONU, susținând ca și alte 
organizații, cum ar fi Uniunea Africană 
(UA), ASEAN, Organizația statelor 
americane, CELAC, Organizația de 
Cooperare Islamică, să poată solicita un 
statut specific în calitate de observator 
privilegiat; să recunoască și să valorifice 
potențialul UE, ca fiind cea mai 
sofisticată organizație regională, de a juca 
un rol determinant în relansarea și 
consolidarea sistemului ONU prin 
multilateralism pe mai multe niveluri;

Or. en

Amendamentul 90
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) să recunoască potențialul 
implicării regionale directe în cadrul 
ONU, susținând ca și alte organizații, cum 
ar fi Uniunea Africană (UA), să poată 
solicita un statut specific în calitate de 
observator privilegiat;

(d) să admită că așa-numitele 
organizații regionale precum Uniunea 
Europeană sau Uniunea Africană (UA) 
nu se pot impune în mod legitim și legal 
ca actori direcți în cadrul diferitelor 
foruri ale Organizației Națiunilor Unite;

Or. fr

Amendamentul 91
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă, și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate;

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate; să-l 
sprijine pe secretarul general și să îi 
solicite să își intensifice eforturile de 
punere în aplicare a Strategiei ONU 
privind paritatea de gen ca instrument 
esențial de asigurare a reprezentării egale 
a femeilor în cadrul sistemului ONU la 
toate nivelurile ierarhice; să reamintească 
faptul că, de la crearea ONU, în 1945, 
nicio femeie nu a fost numită secretar 
general al Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 92
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
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sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă, și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate;

sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate; să 
ajungă la un consens larg pentru 
reformarea CSONU, în special printr-o 
limitare a utilizării dreptului de veto și o 
modificare a componenței sale, pentru a 
reflecta mai bine lumea de astăzi; să 
solicite un loc permanent pentru Uniunea 
Europeană;

Or. en

Amendamentul 93
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă, și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate;

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii și să respecte mai 
bine agenda mondială ambițioasă; să 
sublinieze că progresele cele mai 
importante realizate în reforma ONU s-au 
produs în sfera administrativă și 
birocratică, dar reformele politice majore, 
care ar trebui să includă revitalizarea 
Adunării Generale a ONU și măsuri 
concrete pentru a accelera alinierea 
sistemului de dezvoltare la Agenda 2030, 
se lasă încă așteptate;
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Or. en

Amendamentul 94
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera e

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta, de a promova 
pacea și securitatea și de a-și raționaliza 
sistemul de gestiune internă, pentru a fi 
eficientă, transparentă, viabilă financiar și 
responsabilă, și în măsură să restabilească 
contactul cu cetățenii; să sublinieze că 
progresele cele mai importante realizate în 
reforma ONU s-au produs în sfera 
administrativă și birocratică, dar reformele 
politice majore se lasă încă așteptate;

(e) să continue să ofere un sprijin real 
Secretarului General al ONU pentru a face 
să avanseze programul de reforme în 
cadrul ONU și a consolida capacitatea 
organizației de a se dezvolta sustenabil, de 
a promova pacea și securitatea și de a-și 
raționaliza sistemul de gestiune internă, 
pentru a fi eficientă, transparentă, viabilă 
financiar, incluzivă și responsabilă și în 
măsură să restabilească contactul cu 
cetățenii statelor membre, permițând 
participarea efectivă a comunităților 
locale și a altor actori de bază la 
conturarea și punerea în aplicare a 
politicilor; să sublinieze că progresele cele 
mai importante realizate în reforma ONU 
s-au produs în sfera administrativă și 
birocratică, dar reformele politice majore 
se lasă încă așteptate;

Or. en

Amendamentul 95
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) să sprijine în mod activ o reformă 
instituțională cuprinzătoare a Consiliului 
de Securitate al Organizației Națiunilor 
Unite pe baza unui consens larg, care ar 
trebui să includă măsuri menite să 
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limiteze utilizarea dreptului de veto, să 
stimuleze reprezentarea regională și să 
responsabilizeze organele executive față 
de adunările care le aleg, inclusiv o 
ridicare a dreptului de veto cel puțin 
pentru aspecte legate de amenințările 
existențiale stabilite de comun acord, cum 
ar fi schimbările climatice și combaterea 
impunității, redefinirea componenței 
Consiliului pentru a reflecta mai bine 
realitatea geopolitică, printre altele printr-
un loc permanent pentru Uniunea 
Europeană și extinderea Consiliului de 
Securitate al ONU, atât prin membri 
permanenți, cât și nepermanenți, pentru a 
asigura o reprezentare mai echilibrată a 
țărilor și a regiunilor;

Or. en

Amendamentul 96
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) să colaboreze cu aliații noștri 
democratici pentru a aborda slăbirea 
instituțiilor multilaterale și a 
mecanismelor de către regimurile 
autoritare; să abordeze, în special, 
tentativele de neutralizare a instituțiilor și 
a mecanismelor pentru apărarea 
drepturilor omului în ceea ce privește 
capacitatea acestora de a trage statele la 
răspundere pentru încălcări ale 
drepturilor omului; invită Uniunea și 
statele sale membre să colaboreze cu aliați 
democratici care împărtășesc aceeași 
viziune, pentru a sprijini o reformă a 
instituțiilor multilaterale, astfel încât 
acestea să devină mai reziliente la 
influența negativă a regimurilor 
autoritare;
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Or. en

Amendamentul 97
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) să inițieze o dezbatere amplă și 
incluzivă între statele membre în 
conformitate cu angajamentul UE de a 
sprijini în mod activ o reformă 
cuprinzătoare a sistemului ONU, cu 
scopul de a-i consolida legitimitatea, 
reprezentarea regională și transparența, 
asumarea răspunderii și eficacitatea 
atunci când răspunde provocărilor 
complexe și multidimensionale din 
prezent;

Or. en

Amendamentul 98
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ea (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ea) să continue eforturile de 
reformare a Consiliului de Securitate al 
ONU în ceea ce privește limitarea 
utilizării dreptului de veto, în special în 
cazul crimelor de război și al crimelor 
împotriva umanității, care a obstrucționat 
procesul decizional;

Or. en

Amendamentul 99
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Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera eb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(eb) să promoveze crearea unei 
platforme de coordonare permanentă 
pentru a integra răspunsul ONU în cadrul 
agențiilor, al fondurilor și al 
organizațiilor conexe, cu scopul de a 
acționa rapid, eficient și cuprinzător cu 
privire la diverse aspecte transversale și, 
de asemenea, de a asigura faptul că 
aspectele transversale, cum ar fi agenda 
de mediu, incluziunea și problematica 
egalității de gen, sunt incluse în toate 
acțiunile și politicile ONU;

Or. en

Amendamentul 100
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera eb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(eb) să prezinte o viziune europeană 
asupra unei vechi solicitări ca ONU să își 
raționalizeze structurile, bugetul și 
metodele de lucru, abordând, de 
asemenea, subiecte precum reforma 
Consiliului de Securitate al ONU, pentru 
a încheia dezbaterea privind reforma 
cuprinzătoare care ar aborda problemele-
cheie într-o manieră structurată și bazată 
pe soluții;

Or. en

Amendamentul 101
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului și procedurilor 
speciale ale ONU, inclusiv a raportorilor 
speciali și a altor mecanisme tematice și 
specifice fiecărei țări pentru apărarea 
drepturilor omului, în contextul necesității 
de a integra respectarea drepturilor omului 
în toate domeniile de decizie și de politică 
ale ONU; invită toate statele părți la ONU 
să adreseze invitații deschise tuturor 
raportorilor speciali pentru a le vizita; să 
utilizeze toate instrumentele de care 
dispune pentru a îmbunătăți respectarea 
de către acțiunile actorilor statali și 
nestatali a dreptului internațional 
umanitar; condamnă măsurile de 
retorsiune adoptate de unele guverne 
împotriva ONG-urilor și apărătorilor 
drepturilor omului ca răspuns la 
interacțiunea lor legitimă cu CDO și 
procedurile speciale și invită Consiliul și 
ÎR/VP să răspundă în mod sistematic și 
vocal fiecărei astfel de situații;

Or. en

Amendamentul 102
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
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ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU; evidențiază, 
de asemenea, activitatea desfășurată de 
Biroul Înaltului Comisar pentru 
Drepturile Omului pentru denunțarea 
încălcărilor drepturilor omului; îndeamnă 
să se garanteze imparțialitatea tuturor 
organismelor implicate în apărarea și 
garantarea drepturilor omului și, în 
special, să se asigure protejarea acestora 
împotriva unor eventuale ingerințe din 
partea acelor state care sunt suspectate de 
încălcarea drepturilor omului sau de 
nerespectarea lor;

Or. es

Amendamentul 103
Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU, în special în ceea ce 
privește abordarea încălcărilor drepturilor 
omului, identificate de raportorii speciali 
ai ONU; să urmărească declanșarea 
mecanismelor ONU disponibile pentru a 
aduce în fața justiției persoanele 
responsabile pentru încălcarea drepturilor 
omului, în special atunci când țările în 
cauză nu pot sau refuză să investigheze 
aceste infracțiuni și nu garantează 
apărarea drepturilor fundamentale ale 
omului pentru toți cetățenii; salută 
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susținerea acordată de UE activității 
Consiliului pentru Drepturile Omului, în 
contextul necesității de a integra 
respectarea drepturilor omului în toate 
domeniile de decizie și de politică ale 
ONU;

Or. en

Amendamentul 104
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU, recunoscând totodată 
rolul subsidiarității în conformitate cu 
procedurile instituționale; salută 
susținerea acordată de UE activității 
Consiliului pentru Drepturile Omului, în 
contextul necesității de a integra 
respectarea drepturilor omului în toate 
domeniile de decizie și de politică ale 
ONU; regretă că regimurile autoritare 
continuă să abuzeze de CDO pentru 
propriile lor scopuri, în special pentru a-i 
submina funcționarea și pentru a eroda 
regimul de norme privind drepturile 
omului; solicită Uniunii Europene și 
statelor sale membre să sprijine o reformă 
cuprinzătoare a CDO;

Or. en

Amendamentul 105
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU; să 
sublinieze importanța promovării unei 
reforme a Consiliului pentru Drepturile 
Omului al Organizației Națiunilor Unite 
care să poată asigura un angajament real 
față de promovarea drepturilor omului 
într-o manieră eficace și nepărtinitoare de 
către toate statele membre;

Or. en

Amendamentul 106
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU; să invite 
statele membre să se implice pe deplin în 
apărarea și promovarea respectării 
drepturilor omului, a democrației și a 
statului de drept;

Or. en
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Amendamentul 107
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU; să 
reamintească faptul că drepturile omului 
sunt indivizibile, interdependente și 
interconectate; să mențină un angajament 
solid de a promova abolirea pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 108
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU, în contextul necesității 
de a integra respectarea drepturilor omului 
în toate domeniile de decizie și de politică 
ale ONU; observă cu îngrijorare că țările 
cu antecedente de situație precară a 
drepturilor omului sunt și au fost membre 
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ale CDO, ceea ce îi subminează acestuia 
credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 109
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU;

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 
decizie și de politică ale ONU; să 
promoveze revitalizarea activității 
Adunării Generale;

Or. en

Amendamentul 110
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera f

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra respectarea 
drepturilor omului în toate domeniile de 

(f) să continue să urmărească sinergii 
mai puternice între activitatea Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, Adunării 
Generale a ONU și Consiliului de 
Securitate al ONU; salută susținerea 
acordată de UE activității Consiliului 
pentru Drepturile Omului, în contextul 
necesității de a integra drepturile omului în 
toate domeniile de decizie și de politică ale 
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decizie și de politică ale ONU; ONU;

Or. en

Amendamentul 111
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să reanalizeze deciziile 
Organizației Națiunilor Unite, precum și 
sistemul electoral al acesteia, prin care, 
contrar obiectivului inițial din 1945 de 
menținere a păcii și a securității 
internaționale, se acceptă includerea în 
organele și organismele ONU a unor țări 
calificate de organizația însăși drept țări 
care încalcă în mod sistematic drepturile 
omului, inclusiv drept țări care au comis 
„crime împotriva umanității”, precum și 
participarea acestora la procesul de luare 
a deciziilor; regretă profund, în acest 
sens, decizia din 13 octombrie privind 
includerea în Consiliul pentru Drepturile 
Omului a regimurilor autoritare din 
Cuba, China și Rusia și solicită revocarea 
acesteia, având în vedere că constituie un 
cadru de legitimitate internațională 
pentru acoperirea abuzurilor comise de 
regimuri care încalcă drepturile omului; 
solicită, de asemenea, revocarea statutului 
de membru al Venezuelei, care, din 
octombrie 2019, este membră a 
Consiliului pentru Drepturile Omului, și 
subliniază că, astfel cum se precizează în 
raportul Comitetului pentru drepturile 
omului din 15 septembrie, guvernul și 
forțele de securitate au comis „crime 
împotriva umanității”, președintele 
Nicolás Maduro și doi dintre miniștrii săi 
fiind la curent cu acestea; să își 
amintească faptul că, dacă se menține 
toleranța internațională a ONU față de 
țările ale căror guverne au antecedente 
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triste de reprimare a libertăților 
democratice fundamentale, idealul 
universal al Declarației universale a 
drepturilor omului din 1948 va fi din ce în 
ce mai îndepărtat;

Or. es

Amendamentul 112
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să promoveze imediat o reformă a 
Consiliului pentru drepturile omului al 
ONU (CDO), prin care să se interzică 
aderarea țărilor în care încălcările 
drepturilor omului sunt dovedite și să se 
promoveze apartenența unor țări care au 
o traiectorie democratică și de apărare și 
protecție a drepturilor omului 
demonstrată; regretă faptul că țările în 
care există regimuri autocratice și în care 
se încalcă în mod repetat drepturile 
omului au ajuns să facă parte din CDO; 
regretă faptul că Venezuela participă în 
calitate de membru cu drepturi depline în 
perioada 2020-2022 la CDO, în condițiile 
în care chiar ONU, în raportul său din 
acest an, sprijină denunțarea crimelor 
împotriva umanității comise de guvernul 
acestei țări, situație care generează o 
contradicție clară;

Or. es

Amendamentul 113
María Soraya Rodríguez Ramos, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să acorde în continuare sprijin 
politic și financiar Curții Penale 
Internaționale (CPI) ca instituție 
esențială pentru promovarea asumării 
răspunderii, eliminarea impunității și 
acordarea de asistență victimelor pentru 
a-și găsi dreptatea în justiție la nivel 
mondial; să invite toate statele membre 
ale ONU să ratifice și să pună în aplicare 
Statutul de la Roma al CPI și să 
promoveze o cooperare mai solidă între 
CPI, ONU și Consiliul de Securitate al 
ONU;

Or. en

Amendamentul 114
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să respingă și să abordeze 
prejudecățile împotriva Israelului din 
cadrul CDO;

Or. en

Amendamentul 115
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să reitereze necesitatea de a revizui 
procesul electoral al Consiliului pentru 
Drepturile Omului al Organizației 
Națiunilor Unite, cum ar fi interzicerea 
statelor închise și instituirea unui 
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mecanism public de „angajament și 
revizuire” pentru a îmbunătăți asumarea 
răspunderii de către membrii Consiliului 
și a garanta că fiecare stat care este 
membru al Consiliului face tot posibilul 
pentru a promova și a apăra drepturile 
omului, în conformitate cu rezoluția care 
a stat la baza înființării Consiliului;

Or. en

Amendamentul 116
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) solicită să se dea curs 
recomandărilor adresate în luna iunie 
Consiliului pentru Drepturile Omului al 
ONU de către raportorii speciali, prin 
care se solicită Consiliului pentru 
Drepturile Omului să acționeze fără 
întârziere pentru a lua toate măsurile 
adecvate pentru a monitoriza încălcările 
sistematice și repetate ale drepturilor 
omului de către Republica Populară 
Chineză;

Or. es

Amendamentul 117
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să adopte o poziție coordonată în 
legătură cu componența CDO; să invite 
statele membre ale UE să își facă publice 
voturile pentru componența CDO și să își 
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justifice votul, pe baza angajamentelor 
voluntare și a rezultatelor candidaților în 
ceea ce privește cooperarea cu CDO, 
precum și recomandările EPU; să invite 
statele membre ale UE să voteze împotriva 
tuturor candidaților care nu îndeplinesc 
criteriile prevăzute în Rezoluția 60/251 
din 15 martie 2006 a Adunării Generale a 
ONU și să își izoleze voturile de 
negocierile legate de obiective care nu au 
legătură cu CDO; să invite statele 
membre ale UE să promoveze un proces 
cu adevărat competitiv, asigurând faptul 
că cele trei blocuri regionale în care 
statele membre ale UE sunt prezente au 
mai mulți candidați decât locurile 
disponibile; să invite statele membre ale 
UE să solicite un raport anual din partea 
Înaltului Comisar al Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului axat pe 
cooperarea dintre membrii Consiliului și 
mecanismele ONU și să îi îndemne pe 
membrii selectați în cadrul Consiliului să 
adreseze invitații permanente la toate 
procedurile speciale ale CDO;

Or. en

Amendamentul 118
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să consolideze în continuare rolul 
Curții Penale Internaționale (CPI) și 
sistemul internațional de justiție penală 
cu scopul de a promova asumarea 
răspunderii și de a elimina impunitatea, 
precum și de a acorda Curții Penale 
Internaționale un sprijin diplomatic, 
politic și financiar solid; să invite toate 
statele membre ale ONU să adere la CPI 
prin ratificarea și punerea în aplicare a 
Statutului de la Roma al CPI și să 
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încurajeze ratificarea amendamentelor 
adoptate la Kampala; să invite statele care 
se retrag din CPI să revină asupra 
deciziilor luate; să sprijine CPI ca 
instituție fundamentală pentru tragerea la 
răspundere a autorilor infracțiunilor și 
pentru acordarea de asistență victimelor 
pentru a-și găsi dreptatea în justiție și să 
încurajeze un dialog și o cooperare solide 
între CPI, ONU și agențiile sale și 
Consiliul de Securitate al ONU; să se 
opună în continuare în mod ferm oricăror 
acțiuni ofensive și afirmațiilor nefondate 
sau declarațiilor care subminează CPI și 
sistemul Statutului de la Roma al CPI, în 
general; să se angajeze într-un dialog cu 
viitoarea nouă administrație a SUA cu 
privire la aspectele legate de CPI;

Or. en

Amendamentul 119
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să recunoască faptul că este 
necesară consolidarea unui nou grup de 
națiuni, a unei noi alianțe a democrațiilor 
occidentale în fața ideologiilor autoritare 
și despotice ale unor țări cu care relațiile 
trebuie să fie revizuite și redefinite, care 
trebuie tratate în funcție de măsura în 
care respectă drepturile omului și 
drepturile civile și pentru care trebuie să 
se aibă în vedere adoptarea de sancțiuni, 
dacă acest lucru este necesar, sau 
introducerea altor acțiuni în justiție în 
fața diferitelor instanțe, cum ar fi Curtea 
Penală Internațională (CPI);

Or. es
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Amendamentul 120
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să reafirme necesitatea respectării 
universale și a punerii în aplicare a 
statului de drept, atât la nivel național, cât 
și internațional, și să-și reitereze sprijinul 
în acest sens, precum și angajamentul 
față de o ordine internațională bazată pe 
statul de drept și dreptul internațional; să 
salute dialogul inițiat de Grupul de 
resurse și coordonare a statului de drept și 
Unitatea pentru statul de drept din cadrul 
biroului executiv al secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite cu statele 
membre pe tema „Promovarea statului de 
drept la nivel internațional” și să solicite 
continuarea acestui dialog în vederea 
promovării statului de drept la nivel 
internațional; să solicite secretarului 
general și sistemului ONU să abordeze în 
mod sistematic, după caz, aspectele 
statului de drept în activitățile relevante, 
inclusiv participarea femeilor la 
activitățile legate de statul de drept;

Or. en

Amendamentul 121
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să adopte o nouă inițiativă pentru 
a consolida rolul CPI cu scopul de a 
promova asumarea răspunderii și de a 
elimina impunitatea; să invite toate statele 
membre ale ONU să adere la CPI prin 
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ratificarea Statutului de la Roma al CPI și 
să încurajeze ratificarea amendamentelor 
adoptate la Kampala;

Or. en

Amendamentul 122
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să reitereze sprijinul continuu al 
UE pentru Curtea Penală Internațională 
(CPI) și să promoveze măsuri 
intermediare în vederea ratificării 
universale a Statutului de la Roma al 
CPI, inclusiv intensificarea dialogului cu 
noul guvern al SUA;

Or. en

Amendamentul 123
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să sprijine și să consolideze rolul 
Curții Penale Internaționale (CPI) ca 
instituție fundamentală pentru tragerea la 
răspundere a autorilor infracțiunilor și 
pentru acordarea de asistență victimelor 
pentru a-și găsi dreptatea în justiție și să 
încurajeze un dialog și o cooperare solide 
între CPI, ONU și agențiile sale și 
Consiliul de Securitate al ONU; să ofere 
CPI și personalului său un sprijin 
diplomatic, politic și financiar solid; să 
protejeze independența și imparțialitatea 
CPI în fața atacurilor inacceptabile din 
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partea SUA, care vizează obstrucționarea 
funcționării justiției penale 
internaționale; să îndemne toate statele 
membre ale ONU să ratifice Statutul de la 
Roma al CPI și amendamentele adoptate 
la Kampala; regretă că unele state 
semnatare ale Statutului de la Roma al 
CPI, care nu l-au ratificat, încearcă să 
îngreuneze activitatea CPI; să contribuie 
la combaterea la nivel mondial a 
infracțiunilor internaționale, prin 
sprijinirea inițiativelor care urmăresc să 
promoveze principiul jurisdicției 
universale și să consolideze capacitatea 
statelor membre ale ONU de a-l aplica în 
sistemul lor juridic național;

Or. en

Amendamentul 124
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să își reafirme sprijinul de neclintit 
pentru Curtea Penală Internațională 
(CPI) și să invite statele părți la Statutul 
de la Roma să acorde CPI resurse 
financiare adecvate pentru a-i permite să 
își îndeplinească sarcinile care îi revin în 
cadrul mandatului său; să considere că 
atacurile împotriva CPI sunt profund 
regretabile și, în cele din urmă, să 
condamne sancțiunile individuale impuse 
de SUA personalului său, în special cele 
împotriva procurorului-șef al CPI, care 
sunt inacceptabile; să invite statele părți 
să adopte măsuri concrete pentru a obține 
eliminarea sancțiunilor respective și 
pentru a sprijini persoanele afectate de 
acestea; să sublinieze că CPI este singura 
instituție internațională care are 
capacitatea de a urmări penal unele 
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dintre cele mai teribile crime din lume și 
de a apăra victimele care nu au alte căi de 
atac;

Or. en

Amendamentul 125
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fa) să depună eforturi pentru a se 
asigura că toate drepturile omului și 
drepturile democratice sunt respectate, 
apărate și îndeplinite, combătând totodată 
pandemia, și că răspunsurile guvernelor 
la pandemia de COVID-19 sunt în deplină 
conformitate cu obligațiile și 
angajamentele lor în materie de drepturi 
ale omului;

Or. en

Amendamentul 126
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să contracareze în mod activ 
tentativele unor persoane sau coaliții de 
țări de a submina consensul internațional 
privind sănătatea reproductivă și 
drepturile aferente; să denunțe, în special, 
recenta „Declarație de consens de la 
Geneva”, inițiată de administrația Trump 
și semnată de 32 de guverne în mare parte 
neliberale sau autoritare; să își exprime 
profundul disconfort privind faptul că 
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două state membre ale UE, Ungaria și 
Polonia, au semnat această declarație 
retrogradă, care urmărește să submineze 
libertatea de reproducere a femeilor și 
drepturile persoanelor LGBT;

Or. en

Amendamentul 127
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să depună eforturi pentru a 
înregistra progrese în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Pactului mondial 
privind migrația; să promoveze 
cooperarea internațională pentru 
soluționarea celor mai presante probleme 
ale migranților cauzate de pandemie: să 
răspundă nevoilor migranților aflați într-
o situație de vulnerabilitate, să 
recunoască și să aprecieze rolul real pe 
care îl joacă lucrătorii migranți, să îi 
compenseze și să îi protejeze în mod 
echitabil și să susțină dreptul la viața de 
familie;

Or. en

Amendamentul 128
Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Marisa Matias, Giorgos Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să sprijine inițiativele menite să 
integreze mai bine opiniile societății civile 
în procesul decizional al ONU; să solicite 
instituirea unor noi foruri, care să 
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permită societății civile să se facă auzită 
în cadrul ONU;

Or. en

Amendamentul 129
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să susțină instituirea unei Adunări 
Parlamentare a Organizației Națiunilor 
Unite în cadrul sistemului ONU, cu 
scopul de a accentua caracterul 
democratic, responsabilitatea democratică 
și transparența guvernanței globale:

Or. en

Amendamentul 130
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fb) să susțină în continuare, prin toate 
mijloacele diplomatice și în strânsă 
cooperare cu ONU, abolirea pedepsei cu 
moartea la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 131
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fc (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fc) să sprijine într-o manieră 
proactivă apelul raportorilor speciali ai 
ONU privind libertatea de exprimare și 
privind execuțiile extrajudiciare, sumare 
sau arbitrare de a institui un mecanism de 
anchetă permanent privind infracțiunile 
împotriva jurnaliștilor, care, printre altele, 
ar sprijini anchetele inițiate de către state, 
ar solicita informații, ar ancheta 
infracțiunile împotriva jurnaliștilor și ar 
identifica și ar sprijini măsurile, inclusiv 
la nivel politic și diplomatic, pentru 
eliminarea impunității, prevenirea 
violenței împotriva jurnaliștilor și 
promovarea măsurilor de creștere a 
siguranței acestora; să sprijine, de 
asemenea, apelul celor doi raportori de a 
promova adoptarea „sancțiunilor 
Khashoggi”, care constau în sancțiuni 
individualizate împotriva celor 
responsabili pentru ordonarea unor acte 
de violență împotriva jurnaliștilor, pentru 
amenințarea jurnaliștilor cu acte de 
violență sau pentru prevenirea ori 
împiedicarea anchetării efective a 
crimelor.

Or. en

Amendamentul 132
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fc) să intensifice în continuare 
angajamentul UE de a combate 
impunitatea pentru infracțiuni împotriva 
jurnaliștilor, lucrătorilor din mass-media 
și personalului asociat, inclusiv împotriva 
celor locali, și să lanseze inițiative 
concrete în vederea numirii unui 
reprezentant special al ONU pentru 
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protecția jurnaliștilor la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 133
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fc) să coopereze îndeaproape cu ONU 
pentru combaterea rasismului și a 
discriminării și să sprijine instituirea unei 
comisii internaționale independente de 
anchetă, care să ancheteze faptele și 
circumstanțele legate de rasismul sistemic 
și pretinsele încălcări și abuzuri din 
cadrul Consiliului pentru Drepturile 
Omului al Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 134
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fc) să sprijine activitatea Grupului de 
lucru interguvernamental deschis, creat 
recent, pentru elaborarea unui tratat cu 
forță juridică obligatorie privind 
corporațiile transnaționale și alte 
întreprinderi, în vederea instituirii unui 
instrument cu forță juridică obligatorie 
care să asigure faptul că întreprinderile 
pot fi trase la răspundere pe deplin pentru 
încălcări ale drepturilor omului și 
infracțiuni împotriva mediului;
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Or. en

Amendamentul 135
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera fd (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(fd) să îndemne toate statele membre 
ale ONU, inclusiv statele membre ale UE, 
să ratifice rapid Protocolul facultativ la 
Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale, 
care instituie un mecanism de tratare a 
plângerilor și de anchetă;

Or. en

Amendamentul 136
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat; să depună eforturi pentru 
a găsi soluții la problemele globale, cum 
ar fi schimbările climatice, ca punct de 
intrare pentru relațiile diplomatice cu 
partenerii cu care alte puncte de pe 
ordinea de zi sunt contestate în mare 
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măsură, oferind astfel o oportunitate de a 
consolida stabilitatea și pacea; 

Or. en

Amendamentul 137
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, bisericile și comunitățile 
religioase, precum și societatea civilă și 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 138
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
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relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă, 
comunitățile locale și indigene și sectorul 
privat;

Or. en

Amendamentul 139
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, drepturile omului, egalitatea 
de gen, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 140
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, diplomația 
culturală, pacea și securitatea, globalizarea 
echitabilă și capacitatea de a continua 
dialogul politic și consensul în materie de 
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la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

politici, nu numai la membrii ONU, ci și la 
alți interlocutori relevanți, cum ar fi 
orașele, regiunile, mediul academic, 
societatea civilă și sectorul privat;

Or. en

Amendamentul 141
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
pacea și securitatea, precum și capacitatea 
de a continua dialogul politic și consensul 
în materie de politici, nu numai la membrii 
ONU, ci și la alți interlocutori relevanți, 
cum ar fi orașele, regiunile, mediul 
academic, societatea civilă și sectorul 
privat;

Or. es

Amendamentul 142
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
pacea, securitatea internațională, 
stabilitatea pe termen lung, diplomația în 
domeniul climei, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici; salută 
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relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

faptul că Uniunea și statele sale membre 
contribuie în mod activ la activitatea 
sistemului ONU în diferite moduri și sub 
diferite forme;

Or. fr

Amendamentul 143
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera g

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
diplomația în domeniul climei, pacea și 
securitatea, globalizarea echitabilă și 
capacitatea de a continua dialogul politic și 
consensul în materie de politici, nu numai 
la membrii ONU, ci și la alți interlocutori 
relevanți, cum ar fi orașele, regiunile, 
mediul academic, societatea civilă și 
sectorul privat;

(g) să continue să își extindă 
diplomația și setul de instrumente de 
informare, în special în ceea ce privește 
pacea și securitatea, globalizarea 
echitabilă, diplomația în domeniul climei 
și capacitatea de a continua dialogul politic 
și consensul în materie de politici, în 
principal cu membrii ONU, fără a uita 
însă alți interlocutori, cum ar fi orașele, 
regiunile, mediul academic, societatea 
civilă și sectorul privat;

Or. es

Amendamentul 144
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să își reafirme condamnarea fără 
echivoc a terorismului și sprijinul deplin 
pentru acțiunile care urmăresc să învingă 
și să elimine organizațiile teroriste, în 
special Daesh/ISIL, care prezintă o 
amenințare clară la adresa securității 
regionale și internaționale; să colaboreze 
cu Adunarea Generală a ONU și cu 
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CSONU pentru combaterea finanțării 
terorismului, să construiască mecanisme 
pentru a identifica teroriștii și 
organizațiile teroriste și să consolideze 
mecanismele de indisponibilizare a 
bunurilor la nivel mondial; să se angajeze 
să consolideze eforturile comune depuse 
de UE și ONU pentru combaterea 
cauzelor profunde ale terorismului, în 
special pentru contracararea 
amenințărilor hibride și dezvoltarea 
cercetării și consolidarea capacităților în 
domeniul apărării cibernetice; să sprijine 
inițiativele existente lansate de partenerii 
locali pentru a elabora, a pune în aplicare 
și a dezvolta abordări de combatere a 
radicalizării și a recrutării pentru 
organizații teroriste; să își continue 
eforturile de a pune capăt recrutărilor și a 
combate propaganda teroristă, ambele 
desfășurându-se prin intermediul 
platformelor de comunicare socială și al 
rețelelor de persoane radicalizate care 
instigă la ură; să sprijine acțiunile de 
consolidare a rezilienței comunităților 
vulnerabile la radicalizare; să depună 
eforturi pentru a consolida eficacitatea 
activităților polițienești internaționale și 
cooperarea juridică și judiciară în 
combaterea terorismului și a criminalității 
transnaționale pentru a sprijini politicile 
antiradicalizare și de deradicalizare în 
conformitate cu Planul de acțiune al 
ONU pentru prevenirea extremismului 
violent;

Or. en

Amendamentul 145
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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(ga) să promoveze activitățile de 
combatere a terorismului din cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, prin 
punerea în aplicare și prin actualizarea 
celor patru piloni ai Strategiei globale a 
ONU de combatere a terorismului, 
aprobată de Adunarea Generală în 
septembrie 2006; reamintește că, la 
aproape 20 de ani de la Rezoluția istorică 
1373, aprobată de Consiliul de Securitate 
în septembrie 2001, terorismul reprezintă 
în continuare una dintre cele mai grave 
amenințări la adresa păcii și a securității 
internaționale;

Or. es

Amendamentul 146
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să își consolideze parteneriatul cu 
ONU cu privire la amenințarea globală a 
terorismului și radicalizării și să își asume 
rolul de lider privind revizuirea viitoare a 
Strategiei globale a ONU de combatere a 
terorismului prin consolidarea 
abordărilor legate de drepturile omului și 
prevenire;

Or. en

Amendamentul 147
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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(ga) să acorde prioritate combaterii 
terorismului, în special a terorismului 
islamist, ale cărui atacuri s-au intensificat 
în ultimii ani (Europol) și care, potrivit 
Biroului Înaltului Comisar al ONU 
pentru Drepturile Omului, constituie un 
fenomen care destabilizează guvernele, 
contribuie la criminalitatea organizată, 
subminează societatea civilă, periclitează 
pacea și securitatea și amenință 
dezvoltarea socială și economică;

Or. es

Amendamentul 148
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să își reafirme condamnarea fără 
echivoc a terorismului și sprijinul deplin 
pentru acțiunile destinate combaterii și 
eradicării organizațiilor teroriste și să 
sprijine intensificarea contribuției UE la 
inițiativele ONU de consolidare a 
capacităților în legătură cu combaterea 
luptătorilor teroriști străini și a 
extremismului violent;

Or. en

Amendamentul 149
Emmanouil Fragkos, Karol Karski, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să abordeze cauzele terorismului 
islamic, explorând inițiativele care 
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implică lideri religioși și preoți;

Or. en

Amendamentul 150
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să consolideze în continuare rolul 
UE în cadrul eforturilor globale de 
combatere a schimbărilor climatice, în 
special prin revigorarea parteneriatului 
cu noua administrație a SUA, prin 
sprijinirea creării unei „Coaliții globale a 
neutralității carbonului” cu țările care și-
au asumat deja angajamentul față de 
obiectivul de a ajunge la un nivel zero de 
emisii până în 2050, prin cooperarea cu 
alte țări la elaborarea planurilor și la 
dezvoltarea tehnologiilor de eliminare a 
emisiilor de carbon și prin promovarea 
unei noi strategii internaționale pentru 
protecția biodiversității;

Or. en

Amendamentul 151
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să promoveze, să faciliteze și să 
sprijine reincluderea în ONU a 
Taiwanului, o națiune cu 23 de milioane 
de cetățeni (o populație care o depășește 
pe cea a 80 % dintre statele membre ale 
ONU), care îndeplinește toate criteriile 
unui stat definite în Convenția de la 
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Montevideo din 1933 și care este 
calificată drept una dintre cele mai libere 
și democratice țări din lume din ultimii 20 
de ani;

Or. es

Amendamentul 152
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ga (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ga) să investească în continuare în 
cooperarea cu sistemul ONU, asumându-
și partea de responsabilitate printr-o 
implicare mai mare în soluționarea 
conflictelor, reconciliere și sprijinirea 
priorităților globale;

Or. en

Amendamentul 153
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera gb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(gb) să evite reapariția unor situații 
care, bazându-se exclusiv pe voința 
obstrucționistă a Chinei, prejudiciază 
cooperarea la nivel mondial și sănătatea 
oamenilor, astfel cum este situația prin 
care a trecut Taiwanul din cauza 
excluderii sale sistematice din Organizația 
Mondială a Sănătății, decizie care, pe 
lângă faptul că constituie o încălcare a 
drepturilor omului pentru populația 
taiwaneză, constituie un prejudiciu enorm 
în ceea ce privește sănătatea tuturor 
populațiilor, deoarece Taiwanul este un 
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exemplu excelent de gestionare, de 
prevenire și de limitare a pandemiei;

Or. es

Amendamentul 154
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera gc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(gc) solicită includerea Taiwanului în 
Organizația Mondială a Sănătății, precum 
și reintroducerea acestei țări în sistemul 
Organizației Națiunilor Unite, din cadrul 
căruia a fost exclusă ca urmare a unor 
amenințări și interese nejustificate ale 
Republicii Populare Chineze;

Or. es

Amendamentul 155
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să 
se continue dezvoltarea capabilităților UA 
în ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, 
precum și a capabilităților din alte 
domenii de politică relevante pentru 
securitatea și stabilitatea Africii, inclusiv 
termeni economici și de mediu, precum și 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; să aibă în vedere faptul că UE 
poate avea un imens potențial de atracție 

eliminat
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datorită capacității sale de a răspunde 
aspirațiilor de parteneriat ale 
continentului african și ale instituțiilor 
sale; să sublinieze importanța unui dialog 
politic și tematic mai strâns cu partenerii 
UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

Or. fr

Amendamentul 156
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, de 
asemenea prin continuarea coerentă a 
sprijinului UE și al ONU pe termen lung 
pentru operaționalizarea deplină a 
Arhitecturii africane pentru pace și 
securitate (APSA), precum și a 
capabilităților din alte domenii de politică 
relevante pentru securitatea și stabilitatea 
Africii, inclusiv termeni economici și de 
mediu, precum și în ceea ce privește 
accesul la bunurile publice; să aibă în 
vedere faptul că UE poate avea un imens 
potențial de atracție datorită capacității sale 
de a răspunde aspirațiilor de parteneriat ale 
continentului african și ale instituțiilor sale; 
să sublinieze importanța unui dialog politic 
și tematic mai strâns cu partenerii UE din 
Africa, inclusiv în cadrul dimensiunilor 
parlamentare; să salute evoluțiile pozitive 
coerente realizate până în prezent în 
cadrul cooperării UE-ONU în ceea ce 
privește misiunile și operațiile de 
menținere a păcii, în special cele 
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desfășurate pe continentul african, 
precum și creșterea coordonării la nivel 
trilateral;

Or. en

Amendamentul 157
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA și a 
statelor africane în ceea ce privește 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor pe continentul 
african, precum și a capabilităților din alte 
domenii de politică relevante pentru 
securitatea și stabilitatea Africii, inclusiv 
termeni economici și de mediu, precum și 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; subliniază, în acest sens, că este 
necesar să se acorde o atenție specială 
situației din regiunea Sahel, având în 
vedere instabilitatea din ce în ce mai 
accentuată cu care se confruntă aceasta; 
să aibă în vedere faptul că UE poate avea 
un imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare; subliniază că 
este necesar să se intensifice, în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite, dialogul și 
cooperarea cu țările africane din 
vecinătatea sudică mediteraneeană, 
pentru a face față provocărilor noastre 
comune;
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Or. es

Amendamentul 158
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
depună eforturi concertate pentru 
consolidarea capacităților de către UE, 
ONU și UA în continuarea dezvoltării 
capabilităților UA în ceea ce privește 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor pe continentul 
african, precum și a capabilităților din alte 
domenii de politică relevante pentru 
securitatea și stabilitatea Africii, inclusiv 
termeni economici și de mediu, precum și 
în ceea ce privește accesul la bunurile 
publice; să aibă în vedere faptul că UE 
poate avea un imens potențial de atracție 
datorită capacității sale de a răspunde 
aspirațiilor de parteneriat ale continentului 
african și ale instituțiilor sale; să sublinieze 
importanța unui dialog politic și tematic 
mai strâns cu partenerii UE din Africa, 
inclusiv în cadrul dimensiunilor 
parlamentare;

Or. en

Amendamentul 159
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală (h) să extindă cooperarea trilaterală 
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dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv a 
sprijinului pentru organizațiile regionale 
și a dialogului cu acestea, precum și în 
cadrul dimensiunilor parlamentare;

Or. en

Amendamentul 160
Miriam Lexmann, David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, pe baza unui indice al 
securității umane, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
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parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

Or. en

Amendamentul 161
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor 
de parteneriat ale continentului african și 
ale instituțiilor sale; să sublinieze 
importanța unui dialog politic și tematic 
mai strâns cu partenerii UE din Africa, 
inclusiv în cadrul dimensiunilor 
parlamentare;

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue cooperarea cu UA pentru 
dezvoltarea capabilităților UA în ceea ce 
privește prevenirea și managementul 
crizelor și soluționarea conflictelor pe 
continentul african, precum și a 
capabilităților din alte domenii de politică 
relevante pentru securitatea și stabilitatea 
Africii, inclusiv termeni economici și de 
mediu, precum și în ceea ce privește 
accesul la bunurile publice; să aibă în 
vedere faptul că UE și continentul african 
au capacitatea de a lucra pentru aspirații 
comune, pe baza unui parteneriat între 
egali, în conformitate cu noua Strategie 
UE pentru Africa; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

Or. en

Amendamentul 162
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 – litera h

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv termeni 
economici și de mediu, precum și în ceea 
ce privește accesul la bunurile publice; să 
aibă în vedere faptul că UE poate avea un 
imens potențial de atracție datorită 
capacității sale de a răspunde aspirațiilor de 
parteneriat ale continentului african și ale 
instituțiilor sale; să sublinieze importanța 
unui dialog politic și tematic mai strâns cu 
partenerii UE din Africa, inclusiv în cadrul 
dimensiunilor parlamentare;

(h) să extindă cooperarea trilaterală 
dintre UE, UA și Organizația Națiunilor 
Unite; să sublinieze că este important să se 
continue dezvoltarea capabilităților UA în 
ceea ce privește prevenirea și 
managementul crizelor și soluționarea 
conflictelor pe continentul african, precum 
și a capabilităților din alte domenii de 
politică relevante pentru securitatea și 
stabilitatea Africii, inclusiv în ceea ce 
privește economia, migrația și mediul, 
precum și în ceea ce privește accesul la 
bunurile publice; să aibă în vedere faptul că 
UE poate avea un imens potențial de 
atracție datorită capacității sale de a 
răspunde aspirațiilor de parteneriat ale 
continentului african și ale instituțiilor sale; 
să sublinieze importanța unui dialog politic 
și tematic mai strâns cu partenerii UE din 
Africa, inclusiv în cadrul dimensiunilor 
parlamentare;

Or. es

Amendamentul 163
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ha (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ha) să îl invite pe secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite să îndemne 
China să își îndeplinească obligațiile și 
responsabilitățile internaționale, în 
special cu privire la nivelul înalt de 
autonomie promis pentru Hong Kong în 
cadrul Declarației comune chino-
britanice și al Legii fundamentale a 
regiunii Hong Kong și, prin urmare, să 
reexamineze legea privind securitatea 
națională; să declare că aceasta nu este 
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relația pozitivă și constructivă pe care 
comunitatea națională dorește să o aibă 
cu China și că adevărata bogăție a unei 
națiuni constă în democrația sa vibrantă, 
mai mult decât în economia sa în plină 
ascensiune; să condamne guvernul chinez 
și pe reprezentanții acestuia în 
administrația lui Carrie Lam în urma noii 
rezoluții adoptate de Comitetul permanent 
al Congresului Popular Național chinez, 
care a descalificat legiuitorii 
prodemocrați din opoziție din Hong Kong;

Or. en

Amendamentul 164
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ha (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ha) să intensifice cooperarea cu țările 
din America Latină, o regiune cu care 
împărtășim multiple legături și valori și 
care a fost grav afectată de pandemia de 
COVID-19, pentru a face față în mod 
coordonat, în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite, provocărilor comune;

Or. es

Amendamentul 165
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
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proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire i) la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 (2000) a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, ii) la 
perspectivele copiilor și ale tinerilor, astfel 
cum se prevede în Convenția cu privire la 
drepturile copilului, precum și iii) 
necesitatea de a asigura respectarea 
perspectivelor popoarelor indigene și iv) a 
drepturilor omului în general și protecția 
civililor, care se află în centrul mandatelor 
de menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii și să 
sublinieze rolul principal al UE în 
combaterea impunității, inclusiv sprijinul 
acesteia pentru Curtea Penală 
Internațională, care este un element 
fundamental al vocii UE în cadrul ONU;

Or. en

Amendamentul 166
Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja, reafirmând angajamentul comun 
față de o ordine internațională bazată pe 
norme, dreptul internațional, inclusiv 
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clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

integritatea teritorială, independența și 
suveranitatea, astfel cum se prevede și în 
principiile Actului final de la Helsinki și 
ale Cartei de la Paris a OSCE, precum și 
față de valorile fundamentale, de 
respectarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale ale tuturor 
persoanelor, inclusiv a drepturilor 
persoanelor care aparțin minorităților, de 
democrație, statul de drept, buna 
guvernanță și egalitatea de gen, precum și 
de dezvoltarea durabilă și economia de 
piață; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

Or. en

Amendamentul 167
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
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proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

proteja, asigurând faptul că drepturile 
omului constituie elementul central al 
politicilor de prevenire și mediere a 
conflictelor; să sublinieze importanța 
dialogului și a cooperării cu ONU pentru 
misiuni eficiente de menținere a păcii, cu 
obiective clare, cu o capacitate clară de a 
obține rezultate și cu mecanisme eficace, 
inclusiv cu privire la perspectivele 
femeilor, în conformitate cu Rezoluția 
1325 a Consiliului de Securitate al ONU și 
cu toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii; să solicite 
reforma structurilor relevante într-un 
mod care să pună capăt impunității 
personalului ONU și al UE care își 
desfășoară activitatea în operații militare 
și misiuni civile și să instituie mecanisme 
de supraveghere și responsabilizare 
funcționale și transparente;

Or. en

Amendamentul 168
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
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și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii; să salute 
eforturile și contribuția la lupta împotriva 
impunității ale dnei Agnès Callamard, 
raportoare specială a ONU privind 
execuțiile extrajudiciare, sumare sau 
arbitrare, în desfășurarea unor anchete în 
cazurile suspectate de crime 
extrajudiciare, ea fiind în același timp 
supusă intimidărilor și amenințărilor;

Or. en

Amendamentul 169
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
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cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și a 
consolidării unor mecanisme eficace de 
prevenire a posibilelor abuzuri din partea 
personalului ONU și de tragere la 
răspundere a personalului în cazurile în 
care au loc abuzuri; să adopte o abordare 
multilaterală pe întreaga perioadă de 
desfășurare a misiunilor; să asigure 
faptul că respectarea drepturilor omului și 
protecția civililor se află în centrul 
mandatelor de menținere a păcii; subliniază 
importanța sprijinului acordat de UE țărilor 
care ies din conflicte violente și solicită, 
prin urmare, o cooperare consolidată în 
vederea abordării fragilității mediilor de 
tranziție, inclusiv prin creșterea aproprierii 
la nivel național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii, precum și 
prin intensificarea interacțiunii cu 
comunitățile locale, asigurându-le 
acestora protecția și ajutorul;

Or. en

Amendamentul 170
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
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toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; să reitereze rolul 
esențial pe care îl joacă femeile în 
medierea conflictelor și în misiunile de 
consolidare a păcii și să reamintească 
subreprezentarea acestora la toate 
nivelurile în cadrul misiunilor ONU și ale 
UE; subliniază importanța sprijinului 
acordat de UE țărilor care ies din conflicte 
violente și solicită, prin urmare, o 
cooperare consolidată în vederea abordării 
fragilității mediilor de tranziție, inclusiv 
prin creșterea aproprierii la nivel național 
și consolidarea realizărilor obținute în 
instaurarea păcii;

Or. en

Amendamentul 171
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
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din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii; în contextul 
pandemiei de COVID-19, să sublinieze 
necesitatea unui sprijin constant acordat 
de UE pentru încetarea focului la nivel 
mondial, astfel cum solicită secretarul 
general al Organizației Națiunilor Unite;

Or. en

Amendamentul 172
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește prevenirea conflictelor și 
responsabilitatea de a proteja; să sublinieze 
importanța dialogului și a cooperării cu 
ONU pentru misiuni eficiente de menținere 
a păcii, cu obiective clare, cu o capacitate 
clară de a obține rezultate și cu mecanisme 
eficace, inclusiv cu privire la participarea 
deplină, egală și semnificativă a femeilor 
și poziția de lider a acestora, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
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obținute în instaurarea păcii;

Or. en

Amendamentul 173
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente, credibile și transparente de 
menținere a păcii, cu obiective clare, cu o 
capacitate clară de a obține rezultate și cu 
mecanisme eficace, inclusiv cu privire la 
perspectivele femeilor, în conformitate cu 
Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate 
al ONU și cu toate rezoluțiile ulterioare, 
precum și necesitatea de a asigura 
respectarea drepturilor omului și protecția 
civililor, care se află în centrul mandatelor 
de menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

Or. en

Amendamentul 174
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera i
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja; să sublinieze importanța dialogului 
și a cooperării cu ONU pentru misiuni 
eficiente de menținere a păcii, cu obiective 
clare, cu o capacitate clară de a obține 
rezultate și cu mecanisme eficace, inclusiv 
cu privire la perspectivele femeilor, în 
conformitate cu Rezoluția 1325 a 
Consiliului de Securitate al ONU și cu 
toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

(i) să continue dialogul privind 
capacitatea sistemului ONU de a obține 
rezultate și de a-și extinde capabilitățile în 
ceea ce privește responsabilitatea de a 
proteja (R2P); să sublinieze importanța 
dialogului și a cooperării cu ONU pentru 
misiuni eficiente de menținere a păcii, cu 
obiective clare, cu o capacitate suficientă 
de a obține rezultate și cu mecanisme 
eficace, inclusiv cu privire la perspectivele 
femeilor, în conformitate cu Rezoluția 
1325 a Consiliului de Securitate al ONU și 
cu toate rezoluțiile ulterioare, precum și 
necesitatea de a asigura respectarea 
drepturilor omului și protecția civililor, 
care se află în centrul mandatelor de 
menținere a păcii; subliniază importanța 
sprijinului acordat de UE țărilor care ies 
din conflicte violente și solicită, prin 
urmare, o cooperare consolidată în vederea 
abordării fragilității mediilor de tranziție, 
inclusiv prin creșterea aproprierii la nivel 
național și consolidarea realizărilor 
obținute în instaurarea păcii;

Or. en

Amendamentul 175
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ștefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să continue dialogul coerent în 
cadrul tuturor forurilor ONU, în special 
al Adunării Generale a ONU, cu privire la 
necesitatea de a apăra drepturile omului 
pentru persoanele LGBTI, în 
conformitate cu Orientările UE pentru 
promovarea și protejarea respectării 
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tuturor drepturilor omului pentru 
persoanele LGBTI în cadrul forurilor 
multilaterale1a, cu Orientările UE privind 
pedeapsa cu moartea1b și cu respectarea 
Principiilor de la Yogyakarta recunoscute 
la nivel internațional1c; să încurajeze 
organismele și statele membre ale ONU să 
includă „identitatea și exprimarea de 
gen” și „caracteristicile sexuale” în sfera 
de examinare a încălcărilor drepturilor 
omului, incluzând astfel persoanele 
transgen și intersexuale, precum și 
încălcările drepturilor omului ale căror 
victime sunt acestea; să utilizeze toate 
instrumentele diplomatice de care dispune 
pentru a promova la nivel global 
dezincriminarea actelor consensuale între 
persoane de același sex, abolirea pedepsei 
cu moartea ca sancțiune pentru actele 
consensuale între persoane de același sex, 
adoptarea unor acte legislative care să 
permită recunoașterea legală a genului, 
precum și interzicerea mutilării genitale a 
persoanelor intersexuale și a așa-
numitelor practici de „terapie de 
conversie” la nivel mondial;
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/c
ms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/13758
4.pdf
1b 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-8416-2013-INIT/ro/pdf
1c http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2016/08/principles_en.pd
f; http://yogyakartaprinciples.org/wp-
content/uploads/2017/11/A5_yogyakarta
WEB-2.pdf

Or. en

Amendamentul 176
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să promoveze coerența atitudinilor 
adoptate de ONU față de situațiile de 
ocupare sau de anexare de teritorii; 
reamintește că dreptul internațional 
umanitar ar trebui să ghideze 
angajamentul internațional față de toate 
situațiile de acest fel, inclusiv în cazul 
ocupațiilor de durată, ca în Palestina, 
Sahara Occidentală și în cazul 
numeroaselor conflicte înghețate din 
țările Parteneriatului estic; sprijină 
atenția tot mai mare pe care ONU o 
acordă activităților comerciale legate de 
situații de interes internațional și invită 
Consiliul să monitorizeze îndeaproape 
întreprinderile cu sediul în UE care 
figurează în astfel de rapoarte sau baze de 
date ale ONU;

Or. en

Amendamentul 177
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să sprijine și să contribuie în mod 
activ la apelul secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite la încetarea 
focului la nivel mondial, inclusiv prin 
măsuri eficace împotriva comerțului ilicit 
cu arme și de creștere a transparenței și a 
răspunderii pentru exporturile de arme 
ale statelor membre;

Or. en
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Amendamentul 178
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să sprijine și să consolideze 
eforturile internaționale prin intermediul 
Organizației Națiunilor Unite în vederea 
combaterii utilizării copiilor în conflictele 
armate și, de asemenea, în vederea 
abordării mai eficace a impactului 
situațiilor de conflict și postconflict 
asupra femeilor și fetelor;

Or. en

Amendamentul 179
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ia (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să adopte inițiative de sprijinire a 
apelului secretarului general la încetarea 
imediată a focului la nivel mondial, 
inclusiv prin crearea unor coridoare 
pentru ajutor pentru salvarea de vieți 
omenești;

Or. en

Amendamentul 180
Terry Reintke, Maria Walsh, Marc Angel, Dietmar Köster, Liesje Schreinemacher, 
Frédérique Ries, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Wiseler-Lima, Michal Šimečka, 
Nicolae Ștefănuță, Robert Biedroń, Evin Incir, Andreas Schieder, Hilde Vautmans, 
Ernest Urtasun

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ib (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ib) să contribuie la angajamentul 
politic la nivelul ONU de a pune capăt, 
până în 2030, epidemiei de SIDA1a, care 
rămâne o amenințare pentru sănătatea 
publică la nivel mondial; să continue să 
urmărească sinergii mai puternice între 
statele membre ale ONU pentru a elimina 
actele legislative, politicile și practicile 
care creează bariere în calea accesului la 
serviciile pentru HIV și care sporesc 
riscul de infectare cu HIV, cum ar fi 
incriminarea transmiterii HIV, a 
expunerii la HIV și a nedivulgării 
contaminării cu HIV; să utilizeze canalele 
bilaterale și multilaterale din cadrul 
forurilor ONU pentru a promova și a 
proteja SRHR/acțiunile de răspuns la 
HIV, acordând o atenție specială 
grupurilor marginalizate sau vulnerabile, 
cum ar fi persoanele care practică 
prostituția, persoanele care consumă 
droguri, bărbații homosexuali și alți 
bărbați care fac sex cu bărbați, clienții 
persoanelor care practică prostituția și 
partenerii sexuali ai tuturor populațiilor-
cheie și persoanelor transgen, care au 
reprezentat, în 2019, în total, 62 % din 
noile infectări cu HIV la nivel mondial1b;
_________________
1a 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2016-political-declaration-
HIV-AIDS_en.pdf
1b UNAIDS (2020). „Seizing the Moment 
– Tackling entrenched inequalities to end 
epidemics” (Să profităm de moment –
 Eliminarea inegalităților adânc 
înrădăcinate pentru a stopa epidemia), 
accesibil la 
https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/2020_global-aids-
report_en.pdf

Or. en

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-political-declaration-HIV-AIDS_en.pdf
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Amendamentul 181
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ib (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ib) să contribuie cu mai multe forțe 
armate europene la acțiunile ONU de 
menținere a păcii și să invite instituțiile 
UE să ofere asistență în acest sens;

Or. en

Amendamentul 182
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ic (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ic) să abordeze urgent constatările din 
rapoartele de evaluare ale ONU privind 
asigurarea respectării legii și eforturile de 
asistență reparatorie pentru exploatarea și 
abuzurile sexuale comise de personalul 
Organizației Națiunilor Unite și cel 
asociat în cadrul operațiunilor de 
menținere a păcii, care au evidențiat o 
amploare alarmantă a acestor infracțiuni 
și imposibilitatea de a-i trage la 
răspundere pe autori; să îndemne 
organismele ONU și statele sale membre 
să ancheteze, să urmărească penal și să 
condamne ferm și fără întârziere orice 
membru al personalului ONU și național 
care a comis acte de violență sexuală și să 
sublinieze nevoia urgentă de a reforma 
structurile relevante într-un mod care să 
pună capăt impunității personalului ONU 
și național și prin instituirea unor 
mecanisme de supraveghere și 
responsabilizare funcționale și 
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transparente; să abordeze problema gravă 
reprezentată de faptul că, în prezent, 
acțiunile în justiție privind presupusele 
abuzuri rămân strict voluntare și depind 
de țările care contribuie cu trupe;

Or. en

Amendamentul 183
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin 
fiind un bun exemplu de susținere și 
sinergie a UE cu acțiunile de mediere 
conduse de ONU;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 184
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU; să insiste pentru angajamente 
multilaterale mai puternice pentru a găsi 
soluții politice adecvate la conflictele 
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actuale și să sprijine în continuare 
activitatea, acțiunile și inițiativele 
trimișilor speciali ai ONU menite să 
soluționeze aceste conflicte; să solicite ca 
IVCDCI, în contextul negocierilor în 
curs, cel puțin să dubleze și să separe 
fondurile pentru mediere, dialog și 
reconciliere;

Or. en

Amendamentul 185
Ilhan Kyuchyuk

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU, precum și să continue sprijinul 
ferm al UE pentru independență, 
suveranitate și integritate teritorială în 
cadrul frontierelor recunoscute pe plan 
internațional ale partenerilor săi afectați 
de conflicte;

Or. en

Amendamentul 186
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
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prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

prevenirea și managementul crizelor, cum 
ar fi cea existentă în largul coastelor 
Ciprului, și soluționarea conflictelor, cum 
ar fi cel existent în regiunea Nagorno 
Karabah, în sinergie cu eforturile ONU, 
procesul de la Berlin fiind un bun exemplu 
de susținere și sinergie a UE cu acțiunile de 
mediere conduse de ONU;

Or. it

Amendamentul 187
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU; să invite ONU să acorde prioritate 
prevenirii, medierii și soluțiilor politice în 
caz de conflicte, abordând totodată 
cauzele profunde și factorii care au 
declanșat crizele;

Or. en

Amendamentul 188
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
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soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU; să asigure participarea deplină și 
semnificativă a femeilor la eforturile de 
mediere;

Or. en

Amendamentul 189
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU;

Or. es

Amendamentul 190
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor înghețate și noi, 
în sinergie cu eforturile ONU, procesul de 
la Berlin fiind un bun exemplu de susținere 
și sinergie a UE cu acțiunile de mediere 
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ONU; conduse de ONU;

Or. en

Amendamentul 191
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea, reducerea și managementul 
crizelor și soluționarea conflictelor, în 
sinergie cu eforturile ONU, procesul de la 
Berlin fiind un bun exemplu de susținere și 
sinergie a UE cu acțiunile de mediere 
conduse de ONU;

Or. en

Amendamentul 192
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera j

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin fiind 
un bun exemplu de susținere și sinergie a 
UE cu acțiunile de mediere conduse de 
ONU;

(j) să dezvolte în continuare 
capabilitățile de mediere ale UE pentru 
prevenirea și managementul crizelor și 
soluționarea conflictelor, în sinergie cu 
eforturile ONU, procesul de la Berlin în 
Libia fiind un bun exemplu de susținere și 
sinergie a UE cu acțiunile de mediere 
conduse de ONU;

Or. en

Amendamentul 193
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Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ja (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ja) să recunoască progresele 
semnificative înregistrate de UE și ONU 
în ceea ce privește acordarea de sprijin și 
consolidarea capacităților în Sahel, Africa 
de Vest și Cornul Africii; salută rolul și 
cooperarea dintre misiunile civile și cele 
militare PSAC ale UE și misiunile ONU, 
inclusiv Strategia integrată a ONU pentru 
Sahel și planul său de sprijin, Misiunea 
multidimensională integrată a 
Organizației Națiunilor Unite de 
stabilizare în Mali (MINUSMA) și Oficiul 
ONU pentru Africa de Vest; salută 
semnarea acordului tehnic dintre G5 
Sahel, UE și ONU pentru furnizarea de 
sprijin operațional și logistic Forței 
comune în cele cinci țări din G5 Sahel, 
pentru a marca excelenta cooperare 
dintre cele trei organizații;

Or. en

Amendamentul 194
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ja (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ja) să îndemne toate statele membre 
ale ONU să ratifice și să pună în aplicare 
în mod eficace toate convențiile 
fundamentale ale ONU privind drepturile 
omului, inclusiv Convenția ONU 
împotriva torturii și Protocolul opțional la 
aceasta, Protocoalele opționale la Pactul 
internațional cu privire la drepturile civile 
și politice și Pactul internațional cu 
privire la drepturile economice, sociale și 
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culturale, care instituie mecanisme de 
tratare a plângerilor și de anchetă, 
precum și Convenția internațională 
privind eliminarea tuturor formelor de 
discriminare rasială, și să respecte 
obligațiile de raportare care le revin în 
temeiul acestor instrumente și 
angajamentul de a coopera cu bună-
credință cu mecanismele ONU privind 
drepturile omului;

Or. en

Amendamentul 195
Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ja (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ja) să recunoască faptul că sistemele 
de învățământ, de sănătate și sociale 
conturează perspectivele tinerilor și că 
provocările demografice constituie o 
prioritate pentru promovarea societăților 
deschise, în care toți cetățenii pot 
prospera; în țările din Balcanii de Vest, o 
zonă de stabilizare strategică pentru 
continentul european, aproape 70 % 
dintre tineri au în vedere să se mute în 
străinătate;

Or. en

Amendamentul 196
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera jb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(jb) să adopte o politică de denunțare 
sistematică și lipsită de echivoc a 
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asasinării apărătorilor drepturilor omului 
și a tuturor încercărilor de a-i supune 
oricărei forme de violență, persecuție, 
amenințare, hărțuire, dispariție, detenție 
sau arestare arbitrară; să-i condamne pe 
cei care săvârșesc sau tolerează asemenea 
atrocități și să intensifice diplomația 
publică pentru susținerea deschisă și 
clară a apărătorilor drepturilor omului; 
să invite statele membre ale ONU să 
adopte politici care să ofere protecție și 
sprijin apărătorilor drepturilor omului 
expuși riscului; să recunoască faptul că 
în special apărătorii drepturilor omului 
din domeniul protecției mediului și a 
solului s-au confruntat cu amenințări tot 
mai mari, inclusiv cu hărțuire judiciară și 
cu asasinate în întreaga lume;

Or. en

Amendamentul 197
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera jb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(jb) să sprijine apelul adresat 
Consiliului de Securitate al ONU ca Forța 
comună a G5 Sahel să intre sub incidența 
capitolului VII din Carta Organizației 
Națiunilor Unite și să beneficieze de 
finanțare permanentă;

Or. en

Amendamentul 198
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera jc (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(jc) să își asume rolul de lider privind 
problema amânării arbitrare, sub 
presiunea anumitor state, a cererilor de 
statut consultativ în cadrul ONU depuse 
de o serie de organizații ale societății 
civile; își exprimă îngrijorarea deosebită 
cu privire la obstrucționarea de către 
India a acreditării ECOSOC a 
International Dalit Solidarity Network 
timp de peste un deceniu și presează 
Consiliul și Înaltul Reprezentant să 
adopte măsuri eficace în această privință;

Or. en

Amendamentul 199
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera je (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(je) să mențină un angajament solid de 
a promova abolirea pedepsei cu moartea 
la nivel mondial și să solicite un 
moratoriu privind aplicarea pedepsei cu 
moartea;

Or. en

Amendamentul 200
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să rămână angajat ca lider în 
mobilizarea tuturor mijloacelor de aplicare 
și monitorizare efectivă a obiectivelor 

(k) să rămână angajat ca lider în 
mobilizarea tuturor mijloacelor de aplicare 
și monitorizare efectivă a obiectivelor 
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Agendei 2030 în cadrul tuturor politicilor 
interne și externe ale UE; să evidențieze 
nevoia urgentă de a susține și recunoaște 
activitatea importantă și indispensabilă a 
agențiilor umanitare, cum ar fi Programul 
Alimentar Mondial;

Agendei 2030 în cadrul tuturor politicilor 
interne și externe ale UE; să evidențieze 
nevoia urgentă de a susține și recunoaște 
activitatea importantă și indispensabilă a 
agențiilor umanitare, cum ar fi Programul 
Alimentar Mondial; să salute decizia de a 
acorda Premiul Nobel 2020 Programului 
Alimentar Mondial, pentru eforturile 
acestuia de a combate foametea, pentru 
contribuția sa la îmbunătățirea condițiilor 
pentru pace în zonele afectate de conflicte 
și pentru că a acționat ca forță motrice în 
eforturile de prevenire a utilizării 
foametei ca armă de război și conflict;

Or. en

Amendamentul 201
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să rămână angajat ca lider în 
mobilizarea tuturor mijloacelor de 
aplicare și monitorizare efectivă a 
obiectivelor Agendei 2030 în cadrul 
tuturor politicilor interne și externe ale 
UE; să evidențieze nevoia urgentă de a 
susține și recunoaște activitatea 
importantă și indispensabilă a agențiilor 
umanitare, cum ar fi Programul Alimentar 
Mondial;

(k) să continue activitatea agențiilor 
umanitare, cum ar fi Programul Alimentar 
Mondial;

Or. es

Amendamentul 202
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera k



PE660.365v02-00 120/156 AM\1219327RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(k) să rămână angajat ca lider în 
mobilizarea tuturor mijloacelor de aplicare 
și monitorizare efectivă a obiectivelor 
Agendei 2030 în cadrul tuturor politicilor 
interne și externe ale UE; să evidențieze 
nevoia urgentă de a susține și recunoaște 
activitatea importantă și indispensabilă a 
agențiilor umanitare, cum ar fi Programul 
Alimentar Mondial;

(k) să rămână angajat ca lider în 
mobilizarea tuturor mijloacelor de aplicare 
și monitorizare efectivă a obiectivelor 
Agendei 2030 în cadrul tuturor politicilor 
interne și externe ale UE și în strategiile și 
prioritățile naționale ale statelor membre; 
să evidențieze nevoia urgentă de a susține 
și recunoaște activitatea importantă și 
indispensabilă a agențiilor umanitare, cum 
ar fi Programul Alimentar Mondial;

Or. en

Amendamentul 203
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ka (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ka) să sprijine inițiativa ONU privind 
drepturile de mediu, care este o 
recunoaștere a faptului că încălcările 
drepturilor de mediu au un impact 
profund asupra unei mari varietăți de 
drepturi ale omului, inclusiv asupra 
drepturilor la viață, autodeterminare, 
alimentație, apă, sănătate, cultură, și a 
drepturilor civile și politice; să sublinieze 
că biodiversitatea și drepturile omului 
sunt interconectate și interdependente și 
să reamintească obligațiile care le revin 
statelor în ceea ce privește drepturile 
omului și care presupun protejarea 
biodiversității de care depind aceste 
drepturi, inclusiv prin asigurarea 
participării cetățenilor la adoptarea 
deciziilor legate de biodiversitate și prin 
asigurarea accesului la căi de atac 
eficiente în cazul declinului și al 
degradării biodiversității; să își exprime 
sprijinul pentru eforturile internaționale 
la nivel normativ care încep să se 
concretizeze și care vizează infracțiunile 
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împotriva mediului; să încurajeze, în 
acest sens, UE și statele membre să 
promoveze recunoașterea ecocidului în 
cadrul criminalității internaționale, în 
temeiul Statutului de la Roma al Curții 
Penale Internaționale;

Or. en

Amendamentul 204
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ka (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ka) să sprijine apelul societății civile 
pentru un Summit post-COVID-19 al 
ONU privind reconstrucția economică 
internațională și reformele sistemice, care 
să se desfășoare în 2021 sub egida ONU, 
ca forum important pentru un spațiu de 
guvernanță mai incluziv și bazat pe 
drepturi;

Or. en

Amendamentul 205
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera kb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(kb) să reafirme angajamentul față de 
dezvoltarea urbană și rurală care este 
axată pe oameni, protejează planeta și ia 
în considerare vârsta și dimensiunea de 
gen și față de realizarea tuturor 
drepturilor omului și libertăților 
fundamentale, facilitând viața în comun, 
punând capăt tuturor formelor de 
discriminare și violență și capacitând 
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toate persoanele și comunitățile, 
permițând totodată participarea lor 
deplină și semnificativă și reafirmând în 
continuare angajamentul pentru 
promovarea culturii, a educației și a 
respectării diversității și a egalității, ca 
elemente-cheie în cadrul umanizării 
orașelor și a așezărilor umane, inclusiv 
prin punerea în aplicare a Noii agende 
urbane și prin realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 206
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera kc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(kc) să își reitereze îngrijorarea cu 
privire la efectele negative ale navelor 
asupra mediului marin, inclusiv poluarea, 
în special prin deversarea ilegală de petrol 
și alte substanțe periculoase și 
descărcarea de deșeuri periculoase, 
inclusiv de materiale radioactive, deșeuri 
radioactive și substanțe chimice 
periculoase, precum și cu privire la 
impactul fizic asupra coralilor; să invite 
statele membre ale ONU să acorde 
prioritate în continuare acțiunilor privind 
poluarea marină din surse terestre, în 
cadrul strategiilor și programelor lor 
naționale de dezvoltare durabilă, să 
promoveze punerea în aplicare a 
Programului global de acțiune pentru 
protecția mediului marin împotriva 
poluării cauzate de activitățile terestre și a 
Declarației de la Montreal privind 
protecția mediului marin împotriva 
poluării cauzate de activitățile terestre și 
să îmbunătățească înțelegerea științifică 
și evaluarea ecosistemelor marine și 
costiere ca bază esențială pentru un 
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proces decizional solid, prin acțiunile 
identificate în Planul de implementare de 
la Johannesburg; să invite statele membre 
ale ONU să elaboreze programe 
naționale, regionale și internaționale 
pentru protecția și conservarea mediului 
marin și pentru stoparea declinului 
biodiversității marine, în special al 
ecosistemelor fragile;

Or. en

Amendamentul 207
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
condamne faptul că multe regimuri 
autoritare abuzează de măsurile introduse 
pentru combaterea COVID-19 în scopuri 
de consolidare a puterii, de subminare în 
continuare a drepturilor omului, de 
reprimare a opoziției și a societății civile, 
de incitare la campanii de ură împotriva 
grupurilor minoritare, de introducere de 
măsuri suplimentare pentru a priva 
cetățenii de drepturile și libertățile lor și 
de urmărire a unui avantaj geopolitic în 
străinătate;

Or. en

Amendamentul 208
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
sprijine o reformă a Organizației 
Mondiale a Sănătății (OMS) pentru a 
răspunde mai eficient situațiilor de 
urgență și să creeze un consorțiu 
internațional antivirus, pentru a garanta 
accesul la o distribuire echitabilă a 
vaccinurilor împotriva COVID-19, 
precum și a vaccinurilor viitoare, pentru 
toate țările;

Or. en

Amendamentul 209
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
invite UE și statele sale membre să 
sprijine o anchetă independentă privind 
modul în care Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS) a gestionat pandemia de 
COVID-19, în special la debutul acesteia; 
să își reitereze sprijinul pentru includerea 
Taiwanului în Adunarea Mondială a 
Sănătății;

Or. en

Amendamentul 210
Nicolae Ștefănuță
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
salute activitatea OMS de coordonare a 
eforturilor guvernelor pentru a combate 
pandemia de COVID-19 și să invite 
organizația să efectueze o anchetă 
imparțială, transparentă și independentă 
privind răspândirea virusului;

Or. en

Amendamentul 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
lucreze în cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, luând în considerare experiența 
dobândită ca urmare a răspunsului 
internațional la pandemia de COVID-19, 
pentru a îmbunătăți mecanismele globale 
de prevenire și de combatere a 
pandemiilor;

Or. es

Amendamentul 212
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin COVID-
19 la prețuri rezonabile și accesibil, care să 
fie considerat un bun public global; să 
acționeze pentru instituirea unui 
mecanism multilateral echitabil care să 
asigure accesul rapid, egal și la prețuri 
rezonabile pentru toți oamenii din 
întreaga lume la vaccinurile și 
tratamentele viitoare împotriva COVID-
19, imediat ce acestea sunt disponibile;

Or. en

Amendamentul 213
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera l

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(l) să sprijine apelul Secretarului 
General al ONU pentru un vaccin 
CODVID-19 la prețuri rezonabile și 
accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

(l) să sublinieze că dreptul 
internațional al drepturilor omului și 
promisiunea de a realiza obiectivele de 
dezvoltare durabilă până în 2030 ar trebui 
să rămână piatra de temelie a tuturor 
răspunsurilor la pandemie; să sprijine 
apelul Secretarului General al ONU pentru 
un vaccin COVID-19 la prețuri rezonabile 
și accesibil, care să fie considerat un bun 
public global;

Or. en

Amendamentul 214
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
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Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să sprijine ferm rolul central al 
Organizației Mondiale a Sănătății în 
gestionarea COVID-19 și să prezinte 
propuneri pentru reforma arhitecturii de 
sănătate multilaterale;

Or. en

Amendamentul 215
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să pună în aplicare dispozițiile 
incluse în recentele Concluzii ale 
Consiliului privind rolul UE în 
consolidarea Organizației Mondiale a 
Sănătății, în special în ceea ce privește 
capacitatea de pregătire și răspuns în 
situațiile de urgență sanitară;

Or. en

Amendamentul 216
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să recunoască faptul că acoperirea 
universală cu servicii de sănătate este 
esențială pentru realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă legate nu numai de 
sănătate și bunăstare, ci și pentru 
eradicarea sărăciei în toate formele și 
dimensiunile sale, asigurarea educației de 
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calitate, realizarea egalității de gen și a 
capacitării femeilor, asigurarea muncii 
decente și a creșterii economice, 
reducerea inegalităților, asigurarea unor 
societăți juste, pașnice și favorabile 
incluziunii și crearea și promovarea 
parteneriatelor; să solicite consolidarea 
cadrelor legislative și de reglementare și 
să promoveze coerența politicilor pentru a 
realiza acoperirea universală cu servicii 
de sănătate, inclusiv prin adoptarea unor 
acte legislative și prin punerea în aplicare 
a unor politici care să asigure un acces 
sporit la serviciile și produsele de sănătate 
și la vaccinuri, în special pentru 
persoanele cele mai defavorizate; să 
integreze perspectiva de gen la nivel de 
sistem la elaborarea, punerea în aplicare 
și monitorizarea politicilor în domeniul 
sănătății, ținând seama de nevoile 
specifice ale tuturor femeilor și fetelor, în 
vederea realizării egalității de gen și a 
capacitării femeilor în cadrul realizării 
politicilor în domeniul sănătății și a 
sistemelor de sănătate;

Or. en

Amendamentul 217
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să reamintească Rezoluția 2532 
(2020) a Consiliului de Securitate al 
ONU, care abordează implicațiile crizei 
provocate de pandemia de COVID-19 
pentru pacea și securitatea globale, în 
special apelul secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite, António 
Guterres, adresat tuturor părților la 
conflicte armate la nivel mondial, să ia o 
pauză umanitară de durată ca răspuns la 
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pandemie, și este regretabil că, până în 
prezent, acest apel a primit doar un 
răspuns limitat de la părțile în cauză, iar 
rezoluția nu a avut încă impactul dorit; să 
invite membrii CSONU să renunțe la 
divergențe și să se axeze pe abordarea 
impactului pandemiei asupra mediului de 
securitate la nivel mondial; să îi îndemne, 
prin urmare, să susțină în mod proactiv 
eforturile depuse de secretarul general 
Guterres, impunând actorilor implicați în 
conflicte armate să urmărească să obțină 
încetări ale focului și să pună în aplicare 
aceste apeluri prin intermediul unei 
amenințări credibile cu aplicarea de 
sancțiuni părților care refuză să dea curs 
pauzei umanitare în contextul pandemiei 
de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 218
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să depună eforturi pentru 
intensificarea cooperării și a solidarității 
internaționale pentru a limita răspândirea 
pandemiei și a atenua și a depăși 
pandemia de COVID-19 și consecințele 
acesteia prin răspunsuri axate pe oameni, 
care iau în considerare dimensiunea de 
gen, fără nicio discriminare; să 
promoveze cooperarea internațională 
pentru a acorda asistență persoanelor 
aflate în situații vulnerabile și țărilor 
celor mai sărace și mai vulnerabile:

Or. en
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Amendamentul 219
Sunčana Glavak

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să consolideze vizibilitatea 
acțiunilor și a asistenței UE în toate 
forurile multilaterale și pe teren, în 
special a programului „Echipa Europa”, 
care a adunat suma de 36 de miliarde de 
euro pentru a aborda efectele 
devastatoare ale crizei provocate de 
pandemia de COVID-19 în țările și 
regiunile partenere, în special în Africa;

Or. en

Amendamentul 220
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera la (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(la) să pună în aplicare măsuri 
specifice pentru a plasa reziliența în 
centrul eforturilor de redresare și pentru 
a integra reducerea riscurilor de dezastre 
în politicile UE, în cooperare cu ONU, în 
conformitate cu obiectivele stabilite în 
Cadrul de acțiune de la Sendai pentru 
reducerea riscurilor de dezastre 2015-
2030;

Or. en

Amendamentul 221
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lb (nouă)



AM\1219327RO.docx 131/156 PE660.365v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lb) să invite statele membre ale ONU 
să adopte măsuri specifice pentru a 
proteja copiii a căror vulnerabilitate ar 
putea fi deosebit de exacerbată de 
pandemia de COVID-19, inclusiv cu 
privire la accesul lor la sănătate, educație, 
alimente accesibile ca preț, apă curată, 
grupuri sanitare și locuințe adecvate; să 
reitereze impactul negativ al schimbărilor 
climatice și efectele nocive asupra 
mediului pentru exercitarea drepturilor 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 222
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lb) să joace un rol activ, important și 
ambițios de lider în cadrul pregătirilor 
pentru Cea de-a 26-a Conferință a ONU 
asupra schimbărilor climatice (COP26), 
care include o perspectivă privind 
drepturile omului, și anume prin 
promovarea recunoașterii la nivel 
mondial a dreptului la un mediu sigur, 
curat, sănătos și sustenabil și prin 
sprijinirea mandatului raportorului 
special al ONU privind drepturile omului 
și mediul;

Or. en

Amendamentul 223
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lc) să îndemne statele membre ale 
ONU și alte părți interesate să mobilizeze 
resurse pentru a răspunde pandemiei de 
COVID-19 și consecințelor acesteia; să 
sprijine Fondul central de răspuns în 
situații de urgență, Programul Alimentar 
Mondial, Organizația pentru refugiați a 
ONU și alte instituții și programe ale 
ONU care joacă un rol esențial în 
răspunsul umanitar la criza provocată de 
pandemia de COVID-19; să sublinieze, 
totuși, că importanța finanțării rapide și 
flexibile a măsurilor urgente în contextul 
COVID-19 nu ar trebui să înlocuiască 
sau să devieze resursele de la alte situații 
de urgență, cum ar fi combaterea 
schimbărilor climatice și obiectivele de 
dezvoltare durabilă;

Or. en

Amendamentul 224
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lc (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lc) să sprijine ferm Agenda privind 
tineretul, pacea și securitatea și obiectivul 
acesteia de a oferi tinerilor un rol mai 
important în luarea deciziilor la nivel 
local, național, regional și internațional;

Or. en

Amendamentul 225
Salima Yenbou
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ld (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ld) să solicite ratificarea universală și 
punerea în aplicare efectivă a Convenției 
internaționale privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială; să 
îndemne statele membre ale ONU să 
elimine toate formele de discriminare 
rasială, prin toate mijloacele adecvate, 
inclusiv prin legislație; să încurajeze 
statele care au exprimat rezerve privind 
articolul 4 din convenție să retragă cu 
prioritate aceste rezerve, astfel cum 
subliniază raportorul special; să 
recunoască rolul esențial al educației și al 
culturii în promovarea drepturilor omului 
și în combaterea intersecțională a 
rasismului, a discriminării rasiale, a 
xenofobiei și a intoleranței asociate 
acestora, în special în promovarea 
principiilor toleranței, incluziunii și 
respectării diversității etnice, religioase și 
culturale, precum și în prevenirea 
răspândirii mișcărilor și a ideilor rasiste 
extremiste și xenofobe;

Or. en

Amendamentul 226
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ld (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ld) să încurajeze statele membre ale 
ONU și alte părți interesate, inclusiv 
sectorul privat, să mobilizeze un răspuns 
global la scară largă, coordonat și 
cuprinzător la pandemia de COVID-19 și 
consecințele acesteia, ținând seama de 
raportul secretarului general intitulat 
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„Shared responsibility, global solidarity: 
responding to the socioeconomic impacts 
of COVID-19” („Răspundere comună, 
solidaritate globală: răspunsul la 
impactul socioeconomic al COVID-19”), 
în care se evidențiază necesitatea unui 
răspuns multilateral, care să reprezinte 
cel puțin 10 % din produsul intern brut 
global;

Or. en

Amendamentul 227
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera le (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(le) să reafirme necesitatea de a 
asigura protecția egală prin lege și 
egalitatea în fața instanțelor judecătorești, 
capacitarea și participarea deplină și 
efectivă la procesele decizionale și 
participarea deplină, egală și efectivă la 
viața politică, economică, socială și 
culturală pentru popoarele indigene, 
inclusiv pentru femei și fete; să salute 
activitatea raportorului special al ONU 
privind drepturile popoarelor indigene, a 
Mecanismului experților privind 
drepturile popoarelor indigene și a 
Forumul permanent al Organizației 
Națiunilor Unite privind problemele 
populațiilor indigene (UNPFII); să 
încurajeze statele și entitățile din cadrul 
sistemului Organizației Națiunilor Unite 
să consolideze cooperarea internațională 
pentru a aborda dezavantajele cu care se 
confruntă popoarele indigene și să 
amplifice cooperarea tehnică și asistența 
financiară în această privință;

Or. en
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Amendamentul 228
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera lf (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(lf) să consolideze protecția 
persoanelor cu dizabilități și să acorde o 
atenție deosebită persoanelor care sunt 
supuse discriminării intersecționale, în 
special femeilor și persoanelor indigene 
cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 229
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele; să sugereze că pietrele de 
temelie ale securității cibernetice 
europene, cum ar fi RGPD și Directiva 
NIS, pot reprezenta o bază excelentă pe 
care țările interesate își pot întemeia 
cadrele de reglementare în ceea ce 
privește protecția datelor și securitatea 
cibernetică, printr-o abordare de tipul 
„securitate de la stadiul conceperii” și, 
prin urmare, se poate face schimb de 
bune practici și lecții învățate la nivelul 
UE în cadrul ONU și al agențiilor ONU 
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prevăzute în acest sens, de asemenea ca 
răspuns la cererea țărilor individuale;

Or. en

Amendamentul 230
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele; să solicite o cooperare mai 
strânsă pentru apărarea cibernetică în 
ceea ce privește regulile, normele, 
înțelegerea comună și măsurile de 
executare în spațiul cibernetic;

Or. en

Amendamentul 231
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi diligența necesară, 
protecția datelor, inteligența artificială sau 
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sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

spațiul cibernetic, promovând în același 
timp un sprijin adecvat pentru țările care 
doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele și luând în considerare 
avantajele formării unei noi Agenții 
specializate privind tranziția la tehnologia 
digitală, care are ca scop abordarea în 
principal a securității pe internet și 
coordonarea poziției membrilor față de 
industria digitală aflată în continuă 
creștere;

Or. en

Amendamentul 232
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială, 
combaterea terorismului, prevenirea 
extremismului, neproliferarea sau spațiul 
cibernetic, promovând în același timp un 
sprijin adecvat pentru țările care doresc să 
își extindă capacitatea de reglementare și 
să pună în aplicare standardele;

Or. en

Amendamentul 233
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, combaterea 
impunității, inteligența artificială sau 
spațiul cibernetic, promovând în același 
timp un sprijin adecvat pentru țările care 
doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

Or. en

Amendamentul 234
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi dezagregarea și 
protecția datelor, diligența necesară, 
inteligența artificială sau spațiul cibernetic, 
promovând în același timp un sprijin 
adecvat pentru țările care doresc să își 
extindă capacitatea de reglementare și să 
pună în aplicare standardele;

Or. en

Amendamentul 235
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera m
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

(m) să continue și să extindă cooperarea 
în materie de capacități în cadrul sistemului 
ONU de promovare a unor standarde 
comune eficiente și etice în noi domenii de 
politică, cum ar fi protecția datelor, 
diligența necesară, inteligența artificială 
sau spațiul cibernetic, promovând în 
același timp un sprijin adecvat pentru țările 
care doresc să își extindă capacitatea de 
reglementare și să pună în aplicare 
standardele;

Or. en

Amendamentul 236
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ma (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ma) să abordeze provocările care 
constau în prevenirea și combaterea 
fluxurilor financiare ilicite și în 
consolidarea cooperării internaționale și 
a bunelor practici privind randamentul și 
recuperarea activelor, inclusiv prin 
măsuri mai eficace pentru punerea în 
aplicare a obligațiilor existente în 
conformitate cu Convenția Organizației 
Națiunilor Unite împotriva corupției și 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
împotriva criminalității transnaționale 
organizate și cu protocoalele la acestea, și 
să pună în aplicare măsuri eficace, 
incluzive și durabile pentru prevenirea și 
combaterea corupției în cadrul Agendei 
2030;

Or. en
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Amendamentul 237
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera ma (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ma) să ia în considerare măsuri 
suplimentare de reducere a datoriilor 
pentru țările în curs de dezvoltare 
puternic îndatorate, pentru a evita 
nerambursările și a crea spațiu pentru 
investițiile legate de obiectivele de 
dezvoltare durabilă, și, în acest sens, să 
sprijine apelul secretarului general al 
Organizației Națiunilor Unite la 
instituirea unui mecanism de 
restructurare a datoriei suverane, ca parte 
a răspunsului pe termen mai lung la criza 
provocată de pandemia de COVID-19 și 
impactul său economic;

Or. en

Amendamentul 238
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Giorgos Georgiou, Emmanuel 
Maurel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera mb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(mb) să întreprindă și să sprijine 
inițiativele de combatere a evaziunii 
fiscale, a spălării banilor și a corupției; să 
sprijine crearea în cadrul ONU a unui 
organism interguvernamental pentru 
impozitare democratic, învestit cu 
autoritate și finanțat, care ar putea să 
asigure o reprezentare în materie fiscală 
pentru țările în curs de dezvoltare; să 
depună eforturi pentru accelerarea 
negocierilor privind un cod de conduită 
eficace pentru combaterea evaziunii 
fiscale la nivel internațional, prin 
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utilizarea acordurilor privind schimbul de 
informații în domeniul fiscal;

Or. en

Amendamentul 239
Arnaud Danjean

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze 
la implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 240
Susanna Ceccardi, Anna Bonfrisco, Harald Vilimsky

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze 
la implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

eliminat

Or. it
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Amendamentul 241
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA); să 
reamintească faptul că dezvoltarea, 
securitatea și stabilitatea continentului 
african, în special a regiunilor Maghreb 
și Sahel, afectează în mod direct UE și 
frontierele sale externe; să solicite 
Uniunii Europene să sprijine și să își 
consolideze cooperarea cu ONU și UA în 
ceea ce privește dezvoltarea, eliminarea 
sărăciei și consolidarea capacităților cu 
partenerii locali pentru a combate 
extremismul, traficul de persoane și 
migrațiile neregulamentare;

Or. en

Amendamentul 242
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să reamintească faptul că 
drepturile omului ar trebui să rămână în 
centrul pactelor mondiale, acordând o 
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Ajutorare și Lucrări (UNRWA); atenție specifică migranților aflați în 
situații de vulnerabilitate, cum ar fi copiii, 
minorii și femeile; să susțină și să 
consolideze activitatea organismelor ONU 
relevante, cum ar fi UNHCR și Agenția 
ONU de Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

Or. en

Amendamentul 243
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze 
la implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să respingă Pactul global privind 
migrația, care constituie o amenințare 
majoră la adresa suveranității și 
securității statelor;

Or. fr

Amendamentul 244
Lukas Mandl, Miriam Lexmann

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate; să susțină și să 
consolideze activitatea organismelor ONU 
relevante, cum ar fi UNHCR;
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Or. en

Amendamentul 245
Nicolae Ștefănuță

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA); să 
continue să consolideze angajamentul 
comun în direcția conservării spațiului 
umanitar și a îmbunătățirii sistemului de 
răspuns umanitar;

Or. en

Amendamentul 246
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA); să 
sublinieze importanța garantării dreptului 
la azil la nivel mondial;
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Or. en

Amendamentul 247
Kinga Gál

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să abordeze cauzele profunde ale 
migrației și ale strămutărilor forțate; să 
susțină și să consolideze activitatea 
organismelor ONU relevante, cum ar fi 
UNHCR și Agenția ONU de Ajutorare și 
Lucrări (UNRWA);

Or. en

Amendamentul 248
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante;

Or. en

Amendamentul 249
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera n

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA);

(n) să se ocupe de problema migrației 
și a strămutărilor forțate și să coopereze la 
implementarea Pactului global privind 
migrația și a Pactului mondial privind 
refugiații; să susțină și să consolideze 
activitatea organismelor ONU relevante, 
cum ar fi UNHCR și Agenția ONU de 
Ajutorare și Lucrări (UNRWA), inclusiv 
sprijinul financiar;

Or. en

Amendamentul 250
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera na (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(na) să își exprime profunda 
îngrijorare cu privire la încercările de 
discreditare a Agenției Organizației 
Națiunilor Unite de Ajutorare și Lucrări 
pentru Refugiații Palestinieni din 
Orientul Apropiat (UNRWA), în ciuda 
capacității sale operaționale demonstrate, 
a istoricului de acordare efectivă de ajutor 
umanitar și ajutor pentru dezvoltare și a 
punerii coerente în aplicare a mandatului 
său, în conformitate cu rezoluțiile 
relevante și cu cadrul său de 
reglementare, chiar și în cele mai dificile 
circumstanțe; să reafirme rolul esențial al 
UNRWA în ceea ce privește acordarea de 
ajutor umanitar și ajutor pentru 
dezvoltare refugiaților palestinieni și să 
solicite statelor membre ale ONU 
menținerea și creșterea contribuțiilor la 
UNRWA;
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Or. en

Amendamentul 251
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera na (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(na) să promoveze în continuare 
libertatea de religie sau de convingere; să 
îndemne la eforturi mai mari pentru 
protejarea drepturilor minorităților 
religioase și ale altor minorități; să 
solicite o mai bună protecție a 
minorităților religioase împotriva 
persecuției și violenței; să solicite 
abrogarea legilor care incriminează 
blasfemia sau apostazia și care pot servi 
drept pretext pentru persecutarea 
minorităților religioase și a ateilor; să 
sprijine activitatea raportorului special 
pentru libertatea de religie sau de 
convingere;

Or. en

Amendamentul 252
Salima Yenbou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, precum și cu Agenda privind 
femeile, pacea și securitatea prezentată de 
RCSONU 1325 (2000), cu un accent 
special pe eradicarea violenței împotriva 
femeilor și a fetelor și pe susținerea unei 
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participări active reale a femeilor în toate 
sferele vieții publice, concentrându-se în 
special asupra funcțiilor de conducere, 
atât la nivel național, cât și la nivelul UE; 
să susțină și să consolideze eforturile 
internaționale prin intermediul ONU, 
pentru a asigura analiza de gen, precum 
și integrarea dimensiunii de gen și a 
drepturilor omului în toate activitățile 
ONU; să solicite eradicarea tuturor 
formelor de violență și discriminare 
împotriva femeilor și fetelor, luând în 
considerare, de asemenea, discriminarea 
pe criterii de identitate de gen;

Or. en

Amendamentul 253
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia și să invite toate statele membre 
să sprijine în continuare și să pună în 
aplicare cele opt rezoluții ale Consiliului 
de Securitate al ONU cu privire la Agenda 
privind femeile, pacea și securitatea, care 
ghidează activitatea și acțiunile de 
promovare a egalității de gen și 
consolidează participarea, protecția și 
drepturile femeilor pe parcursul 
întregului ciclu al unui conflict, de la 
prevenirea conflictului, până la 
reconstrucția postconflict, cu un accent 
special pe eradicarea violenței împotriva 
femeilor și a fetelor și pe susținerea unei 
participări active reale a femeilor în toate 
sferele vieții publice;
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Or. en

Amendamentul 254
Fabio Massimo Castaldo

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice; să 
consolideze eforturile internaționale prin 
intermediul ONU, pentru a asigura 
analiza de gen, precum și integrarea 
dimensiunii de gen și a drepturilor omului 
în toate activitățile ONU; să elaboreze 
indicatori și să pună în aplicare 
instrumente de monitorizare pentru a 
măsura progresele în privința participării 
femeilor la consolidarea păcii și creșterea 
securității, inclusiv la operațiile de 
menținere a păcii;

Or. en

Amendamentul 255
Isabel Santos, Demetris Papadakis, Maria Arena, Robert Biedroń, Nacho Sánchez 
Amor, Evin Incir, Andreas Schieder, Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
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acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice; să 
reamintească faptul că violența sexuală, 
cum ar fi violul, este utilizată ca tactică de 
război și constituie o crimă de război și să 
solicite consolidarea protecției femeilor și 
a fetelor în situații de conflict, în special 
în ceea ce privește violența sexuală;

Or. en

Amendamentul 256
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe 
eradicarea violenței împotriva femeilor și a 
fetelor și pe susținerea unei participări 
active reale a femeilor în toate sferele 
vieții publice;

(o) să îmbunătățească în continuare 
mecanismele de sprijin pentru eradicarea 
tuturor formelor de violență;

Or. es

Amendamentul 257
Željana Zovko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
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acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice; să 
reamintească impactul disproporționat și 
unic al conflictelor asupra femeilor și 
fetelor, în conformitate cu Rezoluția 1325 
(2000) a Consiliului de Securitate al 
ONU;

Or. en

Amendamentul 258
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

(o) să includă egalitatea de gen în 
toate măsurile de răspuns la pandemia de 
COVID-19 și să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor, 
inclusiv a violenței sexuale și a violenței 
bazate pe gen, a practicilor dăunătoare și 
a violenței domestice și în familie, precum 
și pe susținerea unei participări active reale 
a femeilor în toate sferele vieții publice;

Or. en

Amendamentul 259
Emmanouil Fragkos, Karol Karski

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat (o) să amplifice sprijinul integrat 
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pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor în 
țările care prezintă cea mai gravă 
problemă și pe susținerea unei participări 
active reale a femeilor în toate sferele vieții 
publice;

Or. en

Amendamentul 260
David McAllister

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe 
eradicarea violenței împotriva femeilor și 
a fetelor și pe susținerea unei participări 
active reale a femeilor în toate sferele vieții 
publice;

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 
acesteia, cu un accent special pe 
participarea egală a femeilor în toate 
sferele vieții publice și la luarea deciziilor, 
pe promovarea drepturilor femeilor și pe 
eradicarea violenței împotriva femeilor și 
a fetelor;

Or. en

Amendamentul 261
Miriam Lexmann, David Lega, Lukas Mandl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera o

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea de gen și capacitarea 
femeilor, în conformitate cu Declarația de 
la Beijing și cu Platforma de acțiune a 

(o) să amplifice sprijinul integrat 
pentru egalitatea între femei și bărbați și 
capacitarea femeilor, cu un accent special 
pe eradicarea violenței împotriva femeilor 
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acesteia, cu un accent special pe eradicarea 
violenței împotriva femeilor și a fetelor și 
pe susținerea unei participări active reale a 
femeilor în toate sferele vieții publice;

și a fetelor și pe susținerea unei participări 
active reale a femeilor în toate sferele vieții 
publice;

Or. en

Amendamentul 262
Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Emmanuel Maurel, Giorgos 
Georgiou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera oa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(oa) să adopte măsuri solide pentru a 
denunța fără echivoc regresul egalității de 
gen și măsurile de subminare a 
drepturilor, a autonomiei și a emancipării 
femeilor în toate domeniile; să manifeste 
un sprijin ferm pentru activitatea 
desfășurată de ONU Femei, care este un 
actor central în sistemul ONU în 
promovarea drepturilor femeilor și 
reunirea tuturor părților interesate 
relevante pentru a produce schimbări la 
nivel de politici și a coordona acțiunile; să 
invite toate statele membre ale ONU, 
precum și UE, să asigure o finanțare 
adecvată pentru ONU Femei;

Or. en

Amendamentul 263
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera oa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(oa) să adopte un rol ambițios și 
constructiv în cadrul mecanismului 
pentru evaluarea punerii în aplicare a 
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Convenției Organizației Națiunilor Unite 
împotriva criminalității transnaționale 
organizate și a Protocolului la aceasta 
privind prevenirea, reprimarea și 
pedepsirea traficului de persoane, cu 
scopul de a consolida în continuare 
eforturile internaționale de combatere a 
traficului de ființe umane, inclusiv 
perspectivele femeilor, ale copiilor și ale 
migranților, care sunt expuși unui risc 
crescut de exploatare;

Or. en

Amendamentul 264
Assita Kanko

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera oa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(oa) să susțină o abordare a 
dizabilităților bazată pe drepturile omului, 
în situații de risc, în conformitate cu 
Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap;

Or. en

Amendamentul 265
María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera p

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(p) să consulte îndeaproape 
Parlamentul cu privire la procesul de 
implementare a concluziilor Consiliului și 
să asocieze Parlamentul în toate domeniile 
de politică în care diplomația parlamentară 
poate crea sinergii valoroase și poate 
consolida capacitatea de informare, 

(p) să consulte îndeaproape 
Parlamentul cu privire la procesul de 
implementare a concluziilor Consiliului și 
să asocieze Parlamentul în toate domeniile 
de politică în care diplomația parlamentară 
poate crea sinergii valoroase și poate 
consolida capacitatea de informare, 
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impactul pozitiv și poziția de lider a UE în 
ansamblu;

impactul pozitiv și poziția de lider a UE în 
ansamblu; să solicite, în acest sens, 
instituirea unei Adunări Parlamentare a 
Organizației Națiunilor Unite în cadrul 
ONU, ca for important pentru 
consolidarea guvernanței globale și 
promovarea reformelor relevante ale 
ONU;

Or. en

Amendamentul 266
Hermann Tertsch

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera p

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(p) să consulte îndeaproape 
Parlamentul cu privire la procesul de 
implementare a concluziilor Consiliului și 
să asocieze Parlamentul în toate domeniile 
de politică în care diplomația parlamentară 
poate crea sinergii valoroase și poate 
consolida capacitatea de informare, 
impactul pozitiv și poziția de lider a UE în 
ansamblu;

(p) să consulte îndeaproape 
Parlamentul cu privire la procesul de 
implementare a concluziilor Consiliului și 
să asocieze Parlamentul în toate domeniile 
de politică în care diplomația parlamentară 
poate crea sinergii valoroase;

Or. es

Amendamentul 267
David Lega

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera pa (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(pa) să solicite acțiuni imediate pentru 
a aborda criza tot mai profundă a 
drepturilor omului din Xinjiang, cel puțin 
pentru a ancheta persecuțiile etnice și 
religioase raportate în această regiune; să 
solicite, în această privință, instituirea 
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unui mecanism independent de 
monitorizare al ONU privind drepturile 
omului în China, care ar putea să includă 
un raportor special al ONU, un grup de 
experți al CDO sau un trimis special; să 
solicite Consiliului pentru Drepturile 
Omului al Organizației Națiunilor Unite 
să organizeze o sesiune specială privind 
criza;

Or. en

Amendamentul 268
Urmas Paet

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera pb (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(pb) să insiste pentru asumarea unor 
angajamente multilaterale mai puternice 
pentru a găsi soluții politice sustenabile la 
conflictele actuale din lume; să facă în 
continuare apel la respectarea deplină a 
suveranității, a frontierelor recunoscute 
pe plan internațional și a integrității 
teritoriale a Georgiei, Moldovei și 
Ucrainei, în contextul încălcărilor 
dreptului internațional în aceste zone; să 
sprijine și să revigoreze eforturile 
diplomatice în vederea unei soluționări 
pașnice și durabile a acestor conflicte, în 
desfășurare sau înghețate; să facă apel la 
comunitatea internațională să pună în 
aplicare pe deplin politica de a refuza 
recunoașterea anexării ilegale a Crimeii;

Or. en


