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Amendamentul 5 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
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 29 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. recunoaște progresele realizate în ceea 

ce privește standardele democratice și 
îndeplinirea cerințelor aferente acordului 

de asociere, dar și faptul că există în 
continuare deficiențe persistente în ceea ce 
privește democrația, ce trebuie soluționate; 

recunoaște că trebuie făcute progrese în 
domeniul reformelor în domeniul 

guvernării, inclusiv în aplicarea legii, 
sectorul judiciar și combaterea corupției; 
regretă ultima acțiune a președintelui 
Armeniei de a se angaja într-o uniune 
vamală; reamintește autorităților armene că 

o astfel de politică nu este compatibilă cu 
acordul de asociere; speră, în acest sens, că 
Armenia va continua reformele legate de 

UE, a căror aplicare ar putea conduce la 
prosperitatea economică a țării și ar putea 
contribui la rezolvarea problemelor socio-

economice și politice care persistă încă în 
țară; solicită urmărirea unei cooperări cu 

UE, față de care UE își exprimă 
deschiderea; 

29. recunoaște progresele realizate în ceea 

ce privește standardele democratice și 
îndeplinirea cerințelor aferente acordului 

de asociere, dar și faptul că există în 
continuare deficiențe persistente în ceea ce 
privește democrația, ce trebuie soluționate; 

recunoaște că trebuie făcute progrese în 
domeniul reformelor în domeniul 

guvernării, inclusiv în aplicarea legii, 
sectorul judiciar și combaterea corupției; 
regretă ultima acțiune a președintelui 
Armeniei de a se angaja într-o uniune 
vamală fără consultarea guvernului, a 
parlamentului sau a societății civile; 
reamintește autorităților armene că o astfel 
de politică nu este compatibilă cu acordul 

de asociere; speră, în acest sens, că 
Armenia va continua reformele legate de 
UE, a căror aplicare ar putea conduce la 

prosperitatea economică a țării și ar putea 
contribui la rezolvarea problemelor socio-

economice și politice care persistă încă în 
țară; solicită urmărirea unei cooperări cu 
UE, față de care UE își exprimă 

deschiderea; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/6 

Amendamentul 6 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
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 32 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. regretă nerespectarea standardelor 
internaționale demonstrată înainte de 
alegerile prezidențiale care au avut loc la 9 
octombrie 2013, inclusiv faptul că le-a fost 
refuzată candidaților înregistrarea pe 

motive procedurale, și solicită eliberarea 
imediată și necondiționată a celor 14 

politicieni opozanți, jurnaliști și activiști în 
domeniul drepturilor omului azeri, 
încarcerați în ultimele luni, inclusiv Tofiq 
Yaqublu și Ilgar Mammadov

1
;  

1 Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 

2013 referitoare la Azerbaidjan: cazul lui Ilgar 
Mammadov (Texte adoptate, 
P7_TA(2013)0285)0285). 

32. regretă nerespectarea standardelor 
internaționale la alegerile prezidențiale 

care au avut loc la 9 octombrie 2013, 
inclusiv faptul că le-a fost refuzată 
candidaților înregistrarea pe motive 

procedurale, precum și restricționarea 
libertății de întrunire și de exprimare; 
solicită eliberarea imediată și 
necondiționată a celor 14 politicieni 
opozanți, jurnaliști și activiști în domeniul 
drepturilor omului azeri, încarcerați în 
ultimele luni, inclusiv Tofiq Yaqublu și 

Ilgar Mammadov
1
;  

1 Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 

2013 referitoare la Azerbaidjan: cazul lui Ilgar 
Mammadov (Texte adoptate, 
P7_TA(2013)0285)0285). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/7 

Amendamentul 7 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
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 42 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. subliniază că Georgia nu ar trebui să 
se abțină de la aspirațiile europene și ar 
trebui să reziste presiunilor de a renunța la 
asocierea cu UE; 

42. încurajează Georgia să-și continue 
aspirațiile europene și să reziste presiunilor 

de a renunța la asocierea cu UE; 

 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/8 

Amendamentul 8 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
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 47 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. regretă faptul că îndeplinirea cerințelor 
Acordului de asociere, în conformitate cu 

concluziile Consiliului din 10 decembrie 
2012 cu privire la Ucraina1 și cu Rezoluția 

Parlamentului din 13 decembrie 2012 
referitoare la situația din Ucraina, nu a fost 
integral realizată, Ucraina persistând în 
aplicarea justiției selective iar sistemele 
electorale și juridice lipsesc încă 
reformele; salută, cu toate acestea, cele 
mai recente angajamentele asumate atât de 
către Președintele Ianukovici, cât și de 

liderii opoziției de a continua adoptarea 
actelor juridice necesare prin Verkhovna 
Rada și așteaptă îndeplinirea promptă a 

promisiunilor făcute înaintea summit-ului 
de la Vilnius, recunoaște progresele 

realizate până în prezent, dar subliniază că 
mai trebuie întreprinse activități și trebuie 
făcute eforturi suplimentare pentru a 
finaliza reforma procuraturii, pentru a 
îmbunătăți legislația electorală și a 
rezolva problema justiției selective;  

1 Texte adoptate, P6_TA(2012)2889. 

47. încurajează autoritățile ucrainene să 
avanseze în ceea ce privește îndeplinirea 

cerințelor Acordului de asociere, în 
conformitate cu concluziile Consiliului din 

10 decembrie 2012 cu privire la Ucraina și 
cu Rezoluția Parlamentului din 13 
decembrie 2012 referitoare la situația din 

Ucraina
1
, precum și în ceea ce privește 

soluționarea problemelor persistente ale 
justiției selective și reformele electorale și 
judiciare; salută, cu toate acestea, cele mai 
recente angajamentele asumate atât de 

către Președintele Ianukovici, cât și de 
liderii opoziției de a continua adoptarea 
actelor juridice necesare prin Verkhovna 

Rada și așteaptă îndeplinirea promptă a 
promisiunilor făcute înaintea summit-ului 

de la Vilnius, recunoaște progresele 
realizate până în prezent, dar subliniază 

necesitatea continuării reformelor, în 
special reforma procuraturii; salută 
activitatea Misiunii Parlamentului 
European de monitorizare pentru Ucraina 
și salută extinderea mandatului acesteia 
până la 12 noiembrie 2013; își exprimă 

speranța și încrederea că aceasta va 
determina găsirea unei soluții reciproc 

acceptabile a cazului Yuliei Timoșenko, pe 
baza apelului lansat de Pat Cox și 
Aleksander Kwaśniewski către președintele 
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Ucrainei; 

1 Texte adoptate, P7_TA(2012)2889. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/9 

Amendamentul 9 
Libor Rouček, Marek Siwiec 
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 50 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. recomandă Consiliului să semneze 
acordul de asociere dintre UE și statele sale 

membre, pe de o parte, și Ucraina, pe de 
altă parte, dacă sunt îndeplinite condițiile 

necesare, definite în mod formal de către 
Consiliul Afaceri Externe din 10 decembrie 
2012 și susținute de rezoluția 

Parlamentului din 13 decembrie 2012; își 
exprimă aprobarea, condiționată de 
cerințele menționate mai sus, deciziei 
Consiliului privind aplicarea provizorie a 
Acordului de asociere UE-Ucraina imediat 

după semnare; își afirmă intenția ca, în 
cazul îndeplinirii tuturor cerințelor și a 
semnării ulterioare, să demareze procesul 
de ratificare deplină a Acordului de 
asociere UE-Ucraina în timpul mandatului 

actual; 

50. recomandă Consiliului să semneze 
acordul de asociere dintre Uniunea 
Europeană și statele sale membre, pe de o 
parte, și Ucraina, pe de altă parte, dacă sunt 

îndeplinite condițiile necesare, definite în 
mod formal de către Consiliul Afaceri 
Externe din 10 decembrie 2012 și susținute 

de rezoluția Parlamentului din 13 
decembrie 2012; își exprimă aprobarea, 
condiționată de cerințele menționate mai 
sus, pentru aplicarea provizorie a 
Acordului de asociere UE-Ucraina imediat 

după semnare și își afirmă intenția de a 
iniția o procedură de aprobare pentru 
Acordul de asociere UE-Ucraina în timpul 

mandatului actual; 

Or. en 

 
 


