
 

AM\1013088RO.doc  PE525.619v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

10.12.2013 B7-0560/9 

Amendamentul 9 

Andrew Duff 
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Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 
Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 
consolidată în domeniul armamentului, 

constând în principal din a acorda Agenției 
Europene de Apărare competențele 
necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul 

de promovare a coordonării, de 
supraveghere a angajamentelor, de stabilire 

a priorităților investiționale în materie de 
tehnologii (inclusiv factori strategici, 
precum alimentarea în aer, comunicațiile 

prin satelit, transportul aerian strategic, 
sistemele aeriene pilotate de la distanță, 
apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 
scară mai largă a coalițiilor voluntare / 

grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice;  

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 
consolidată în domeniul armamentului, 

constând în principal din a acorda Agenției 
Europene de Apărare competențele 
necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul 

de promovare a coordonării, de 
supraveghere a angajamentelor, de stabilire 

a priorităților investiționale în materie de 
tehnologii (inclusiv factori strategici, 
precum alimentarea în aer, comunicațiile 

prin satelit, transportul aerian strategic, 
sistemele aeriene neletale pilotate de la 
distanță, apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 
scară mai largă a coalițiilor voluntare / 

grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice;  

Or. en 



 

AM\1013088RO.doc  PE525.619v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
10.12.2013 B7-0560/10 
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Propunere de rezoluție B7-0560/2013 

PPE, S&D, ALDE 

Preparativele în vederea reuniunii Consiliului European (19-20 decembrie 2013) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 

consolidată în domeniul armamentului, 
constând în principal din a acorda Agenției 
Europene de Apărare competențele 

necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul 
de promovare a coordonării, de 

supraveghere a angajamentelor, de stabilire 
a priorităților investiționale în materie de 
tehnologii (inclusiv factori strategici, 

precum alimentarea în aer, comunicațiile 
prin satelit, transportul aerian strategic, 
sistemele aeriene pilotate de la distanță, 
apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 

scară mai largă a coalițiilor voluntare / 
grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice;  

18. invită Consiliul să inițieze o cooperare 

consolidată în domeniul armamentului, 
constând în principal din a acorda Agenției 
Europene de Apărare competențele 

necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul 
de promovare a coordonării, de 

supraveghere a angajamentelor, de stabilire 
a priorităților investiționale în materie de 
tehnologii (inclusiv factori strategici, 

precum alimentarea în aer, comunicațiile 
prin satelit, transportul aerian strategic, 
sistemele aeriene pilotate de la distanță, 
apărarea informatică și cerul unic 
european), convenind asupra utilizării la o 

scară mai largă a coalițiilor voluntare / 
grupurilor-nucleu și găsind o soluție viabilă 
de utilizare a grupărilor tactice, mai ales în 

Republica Centrafricană;  

Or. en 

 
 


