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Amendamentul 3 

Pier Antonio Panzeri 

în numele Grupului S&D 
 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

Politica europeană de vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului 
European privind rapoartele din 2012 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. încurajează Marocul, Frontul 
Polisario și Algeria să colaboreze în 
vederea unei soluții politice juste, pașnice, 

de lungă durată și reciproc acceptabilă în 
problema Saharei Occidentale, în 

conformitate cu rezoluțiile relevante ale 
Organizației Națiunilor Unite, inclusiv cele 
care permit auto-determinarea; subliniază 

că trebuie garantate drepturile omului 
pentru comunitatea saharawi și trebuie 
soluționate problemele legate de aceste 
drepturi în Sahara Occidentală și în 
taberele Tindouf, inclusiv cele ale 

deținuților politici de etnie saharawi care 
nu au avut un proces echitabil și care ar 
trebui eliberați;  

63. încurajează toate părțile implicate în 
conflict să colaboreze în vederea unei 
soluții politice juste, pașnice, de lungă 

durată și reciproc acceptabilă în problema 
Saharei Occidentale, în conformitate cu 

rezoluțiile relevante ale Organizației 
Națiunilor Unite, inclusiv cele care permit 
auto-determinarea; subliniază că trebuie 

garantate drepturile omului pentru 
comunitatea saharawi și trebuie soluționate 
problemele legate de aceste drepturi în 
Sahara Occidentală și în taberele Tindouf, 
inclusiv cele ale deținuților politici de etnie 

saharawi care nu au avut un proces 
echitabil și care ar trebui eliberați;  

Or. en 
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Amendamentul 4 

Pier Antonio Panzeri 
în numele Grupului S&D 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 

Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 

în numele Comisiei pentru afaceri externe 
Politica europeană de vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului 

European privind rapoartele din 2012 

Propunere de rezoluție 

Considerentul L 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

L. întrucât dimensiunea multilaterală a 
PEV este o oportunitate unică de a reuni 

toate țările și părțile interesate din regiune 
în realizarea de progrese tangibile și a 

înțelegerii între ele prin colaborarea la 
proiecte concrete la nivel tehnic, în timp ce 
adunările parlamentare EURONEST și 

EUROMED oferă o oportunitate 
suplimentară de a crea și de a aprofunda 
înțelegerea reciprocă, contribuind la 
dezvoltarea democrațiilor tinere din aceste 
regiuni; 

L. întrucât dimensiunea multilaterală a 
PEV este o oportunitate unică de a reuni 

toate țările și părțile interesate din regiune 
în realizarea de progrese tangibile și a 

înțelegerii între ele prin colaborarea la 
proiecte concrete la nivel tehnic; întrucât 
EURONEST și EUROMED oferă o 

oportunitate suplimentară de a crea și de a 
aprofunda înțelegerea reciprocă, 
contribuind la dezvoltarea democrațiilor 
tinere din aceste regiuni; întrucât atât 
Conferința autorităților locale și 
regionale din Parteneriatul estic 
(CORLEAP), cât și Adunarea 
autorităților locale și regionale din zona 
euromediteraneeană (ARLEM) exercită 
un rol important în consolidarea 
democrației prin intermediul cooperării 
economice, sociale și teritoriale; 

Or. en 

 

 


