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21.10.2013 B7-0484/11 

Amendamentul 11 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 

referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 
Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Referirea 17 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere Rezoluția sa din 9 
octombrie 2013 referitoare la măsurile 
UE și ale statelor membre pentru a face 
față fluxului de refugiați ca urmare a 
conflictului din Siria1, 
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0414. 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/12 

Amendamentul 12 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 

Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Punctul 15 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. recomandă Uniunii: (a) să consolideze 
aplicarea principiului „mai mult pentru mai 

mult” și să îl stimuleze prin competiție 
pozitivă și cooperare între țările partenere, 

exprimându-și sprijinul necesar pentru 
statele Parteneriatului estic, care se 
confruntă cu presiuni din țări terțe când 

aplică acquis-ului comunitar (b) să aplice o 
abordare duală, fiind exigentă față de 
guvernele PEs și, fiind în același timp, 
deschisă, generoasă și atractivă față de 
cetățenii țărilor partenere; (c) să încurajeze 

cetățenii să promoveze valorile de la baza 
UE - democrația, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale - prin 
angajamentul lor de a le promova, făcându-

le astfel, principala sursă de transformare a 
puterii normative; (d) să elaboreze o 
strategie pe termen lung de promovare a 

valorilor europene care să cuprindă 
schimbarea internă și aspirațiile acestor 

societăți la libertate și prosperitate; (e) să 
descentralizeze PEs, implicând actorii 
publici de ambele părți și punându-le 

acestora la dispoziție principiile vizând 
asumarea responsabilității, prin intermediul 

înfrățirilor și parteneriatelor orizontale, 
însoțite de o mobilitate sporită, contacte 
interpersonale, facilitarea eliberării vizelor 

15. recomandă Uniunii: (a) să consolideze 
aplicarea principiului „mai mult pentru mai 

mult” și să îl stimuleze prin competiție 
pozitivă și cooperare între țările partenere, 

exprimându-și sprijinul necesar pentru 
statele Parteneriatului estic, care se 
confruntă cu presiuni din țări terțe când 

aplică acquis-ului comunitar (b) să aplice o 
abordare duală, fiind exigentă față de 
guvernele PEs și, fiind în același timp, 
deschisă, generoasă și atractivă față de 
cetățenii țărilor partenere; (c) să încurajeze 

cetățenii să promoveze valorile de la baza 
UE - democrația, statul de drept și 
respectarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale - prin 
angajamentul lor de a le promova, făcându-

le astfel, principala sursă de transformare a 
puterii normative; (d) să elaboreze o 
strategie pe termen lung de promovare a 

valorilor europene care să cuprindă 
schimbarea internă și aspirațiile acestor 

societăți la libertate și prosperitate; (e) să 
descentralizeze PEs, implicând actorii 
publici de ambele părți și punându-le 

acestora la dispoziție principiile vizând 
asumarea responsabilității, prin intermediul 

înfrățirilor și parteneriatelor orizontale, 
însoțite de o mobilitate sporită, contacte 
interpersonale, facilitarea eliberării vizelor 
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și perspectiva unui sistem fără vize, caz în 
care ar trebui să se aplice abordarea 
„vecinii primează”; și (f) să parafeze sau să 

semneze acordurile de asociere, având 
drept obiectiv intrarea rapidă în vigoare a 

acestora, la început provizoriu, iar apoi pe 
deplin, înainte de încheierea prezentei 
legislaturi a Parlamentului European și a 

actualului mandat al Comisiei Europene, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor și 
cerințelor necesare; (g) să se abțină de la 

folosirea forței sau a amenințărilor cu forța 
în rezolvarea disputelor din regiune, 

subliniind că singura modalitate posibilă de 
soluționare a conflictelor din regiune este 
prin intermediul unor negocieri în formele 

acceptate internațional, pe baza principiilor 
de drept internațional; 

și perspectiva unui sistem fără vize, caz în 
care ar trebui să se aplice abordarea 
„vecinii primează”; și (f) să parafeze sau să 

semneze acordurile de asociere, având 
drept obiectiv intrarea rapidă în vigoare a 

acestora, la început provizoriu, iar apoi pe 
deplin, înainte de încheierea prezentei 
legislaturi a Parlamentului European și a 

actualului mandat al Comisiei Europene, 
sub rezerva îndeplinirii condițiilor și 
cerințelor necesare; (g) să se abțină de la 

folosirea forței sau a amenințărilor cu forța 
în rezolvarea disputelor din regiune, 

subliniind că singura modalitate posibilă de 
soluționare a conflictelor din regiune este 
prin intermediul unor negocieri în formele 

acceptate internațional, pe baza principiilor 
de drept internațional; subliniază că 
recomandările de mai sus ar trebui 
aplicate, dacă este cazul, și Vecinătății 
sudice; 

Or. en 



 

AM\1007504RO.doc  PE519.362v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
21.10.2013 B7-0484/13 

Amendamentul 13 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la 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; reamintește autorităților armene că 
o astfel de politică nu este compatibilă cu 
acordul de asociere; regretă, în acest sens, 
faptul că această alegere a fost făcută 
fără un control parlamentar cu drepturi 
depline sau o dezbatere deschisă și 
transparentă în societatea armeană; 
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; 

condamnă, de asemenea, atacurile asupra 
activiștilor civici care demonstrau în 
favoarea integrării europene și solicită 
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aducerea autorilor în fața justiției; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/14 

Amendamentul 14 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la 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). 

32. regretă faptul că, în conformitate cu 
concluziile misiunii pe termen lung a 
ODIHR, recentele alegerile prezidențiale, 
de la 9 octombrie 2013, nu au reușit nici 
acum să îndeplinească standardele 
OSCE; solicită, în acest context, 
autorităților azere să dea curs și să aplice 
rapid toate recomandările incluse în 
rapoartele prezente și trecute ale ODIHR / 
OSCE; solicită eliberarea imediată și 
necondiționată a celor 14 politicieni din 
opoziție, jurnaliști și activiști în domeniul 

drepturilor omului azeri, încarcerați în 
ultimele luni, inclusiv Tofiq Yaqublu și 
Ilgar Mammadov1; 

1
 Rezoluția Parlamentului European din 13 iunie 

2013 referitoare la Azerbaidjan: cazul lui Ilgar 

Mammadov (Texte adoptate P7_TA(2013)0285). 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/15 

Amendamentul 15 
Werner Schulz, Hélène Flautre, Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 

Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Punctul 39 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. sprijină inițializarea Acordului de 
asociere, dar consideră că acesta ar trebui 
condiționata de înregistrarea unor 
progrese concrete de către autoritățile 
georgiene în domeniul statului de drept, 
începând cu eliberarea tuturor deținuților 
politici, inclusiv a lui Vano Merabishvili, 
și respectarea standardelor europene în 
cadrul următoarelor alegeri prezidențiale; 

39. încurajează parafarea Acordului de 
asociere în cadrul summit-ului de la 
Vilnius, precum și încheierea rapidă a 
Planului de acțiuni privind liberalizarea 
regimului de vize; recunoaște impactul 
important pe care punerea în aplicare a 
Acordului de asociere și introducerea 
regimului de călătorii fără vize îl vor avea 
asupra procesului de reforme din 
Georgia; 

Or. en 



 

AM\1007504RO.doc  PE519.362v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
21.10.2013 B7-0484/16 

Amendamentul 16 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 

Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Punctul 103 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

103. salută angajamentul Marocului de a-și 
aprofunda relațiile sale cu UE și de a 

exploata la maximum statutul său în cadrul 
parteneriatului avansat; consideră că 

aplicarea Constituției, reforma sectorului 
justiției și consolidarea capacităților 
instituțiilor democratice, inclusiv la nivel 

local, contribuind la dezvoltarea umană a 
poporului marocan, precum și negocierea 
unui acord de liber schimb complex și 
global ambițios, echilibrat și reciproc 
avantajos ar trebui să constituie 

principalele domenii de sprijin acordat de 
Uniune Marocului; 

103. salută angajamentul Marocului de a-și 
aprofunda relațiile sale cu UE și de a 

exploata la maximum statutul său în cadrul 
parteneriatului avansat; consideră că 

aplicarea Constituției, reforma sectorului 
justiției, consolidarea capacităților 
instituțiilor democratice și sprijinul 
acordat societății civile, inclusiv la nivel 
local, contribuind la dezvoltarea umană a 
poporului marocan, precum și negocierea 
unui acord de liber schimb complex și 
global ambițios, echilibrat și reciproc 

avantajos ar trebui să constituie 
principalele domenii de sprijin acordat de 
Uniune Marocului; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/17 

Amendamentul 17 
Werner Schulz, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 

Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Punctul 120 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

120. invită Adunarea Constituantă a 
Tunisiei să finalizeze adoptarea 

Constituției și să organizeze în cel mai 
scurt timp alegeri monitorizate de instanța 

superioară independentă pentru alegeri; 
consideră că punerea în aplicare a viitoarei 
constituții, reforma justiției, a mass-media 

și a codului presei și consolidarea 
capacității instituțiilor democratice ar 
trebui să fie axe prioritare ale sprijinului 
adus de Uniune; 

120. invită Adunarea Constituantă a 
Tunisiei să finalizeze adoptarea 

Constituției și să organizeze în cel mai 
scurt timp alegeri monitorizate de instanța 

superioară independentă pentru alegeri; 
consideră că punerea în aplicare a viitoarei 
constituții, reforma justiției, a mass-media 

și a codului presei și consolidarea 
capacității instituțiilor democratice și a 
societății civile ar trebui să fie axe 
prioritare ale sprijinului adus de Uniune; 

Or. en 
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21.10.2013 B7-0484/18 

Amendamentul 18 
Ulrike Lunacek 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0484/2013 
Pier Antonio Panzeri, Jacek Saryusz-Wolski 
în numele Comisiei pentru afaceri externe 
referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția 

Parlamentului European privind rapoartele din 2012  

Propunere de rezoluție 
Punctul 38 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. recunoaște progresele realizate în 
ultimii ani în ceea ce privește modernizarea 

țării și îndeplinirea cerințelor aferente 
acordului de asociere, precum și eforturile 

depuse de autorități pentru combaterea 
corupției; salută transferul de putere pașnic 
și exemplar după alegerile parlamentare 

democratice; constată, totuși, cu 
îngrijorare, deficiențele care persistă în 
aplicarea standardelor democratice; 
subliniază, în acest sens, necesitatea 
îmbunătățirilor și reformelor în vederea 

realizării unui sistem judiciar independent 
și imparțial și a unui sistem eficient de 
justiție penală, precum și a unui sistem 

electoral nediscriminatoriu și a respectării 
drepturilor minorităților; remarcă anchetele 

judiciare în curs de desfășurare cu privire 
la principalii oponenți politici și solicită 
respectarea deplină a standardelor și a 

normelor europene; sprijină eforturile 
Guvernului Georgiei de a atenua tensiunile 

cu Rusia, păstrând în același timp 
orientarea proeuropeană a țării; reiterează 
sprijinul ferm al UE față de integritatea 

teritorială a Georgiei; 

38. recunoaște progresele realizate în 
ultimii ani în ceea ce privește modernizarea 

țării și îndeplinirea cerințelor aferente 
acordului de asociere, precum și eforturile 

depuse de autorități pentru combaterea 
corupției; salută transferul de putere pașnic 
și exemplar după alegerile parlamentare 

democratice; constată, totuși, cu 
îngrijorare, deficiențele care persistă în 
aplicarea standardelor democratice; 
subliniază, în acest sens, necesitatea 
îmbunătățirilor și reformelor în vederea 

realizării unui sistem judiciar independent 
și imparțial și a unui sistem eficient de 
justiție penală, precum și a unui sistem 

electoral nediscriminatoriu și a respectării 
drepturilor minorităților; remarcă anchetele 

judiciare în curs de desfășurare cu privire 
la principalii oponenți politici, inclusiv 
Vano Merabishvili, și solicită respectarea 

deplină a standardelor și a normelor 
europene; sprijină eforturile Guvernului 

Georgiei de a atenua tensiunile cu Rusia, 
păstrând în același timp orientarea 
proeuropeană a țării; reiterează sprijinul 

ferm al UE față de integritatea teritorială a 
Georgiei; 

Or. en 


