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28.2.2022 B9-0123/23

Amendamentul 23
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. îndeamnă la crearea unui registru 
financiar mondial care să includă 
informații privind averea, bunurile 
imobiliare, activele financiare și 
proprietatea finală asupra activelor; 
solicită cooperarea deplină a 
paradisurilor fiscale europene la crearea 
registrului financiar mondial și solicită 
UE să impună sancțiuni paradisurilor 
fiscale din UE care refuză să coopereze;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/24

Amendamentul 24
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 11 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. solicită UE să adopte un nou tip de 
sancțiuni, bazate pe registrul financiar 
mondial, care să vizeze persoanele fizice 
ruse care dețin peste 10 milioane EUR în 
bunuri imobiliare și active financiare în 
UE (0,02 % din populația adultă rusă);

Or. en



AM\1250524RO.docx PE719.388v01-00

RO Unită în diversitate RO

28.2.2022 B9-0123/25

Amendamentul 25
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își reiterează apelurile anterioare de 
a reduce în mod semnificativ dependența 
energetică, în special de gazele, petrolul și 
cărbunele din Rusia, printre altele prin 
diversificarea surselor de energie, inclusiv 
prin extinderea terminalelor de gaz natural 
lichefiat și a căilor de aprovizionare, 
separarea stocării gazelor și creșterea 
eficienței energetice și a ritmului tranziției 
către o energie ecologică; solicită 
abandonarea definitivă a gazoductului 
Nord Stream 2 și, prin urmare, salută 
decizia guvernului german de a stopa 
procesul de autorizare a Nord Stream 2; 
invită Comisia și statele membre să creeze 
un mecanism de coordonare și să utilizeze 
toate capacitățile posibile de stocare a 
gazelor pentru a asigura aprovizionarea 
neîntreruptă cu gaze a UE; invită statele 
membre, Comisia și Banca Centrală 
Europeană să monitorizeze cu atenție 
impactul produs de atacul Rusiei asupra 
stabilității financiare și a stabilității 
prețurilor, în special în ceea ce privește 
produsele energetice, și să aibă în vedere 
măsuri corespunzătoare pentru a atenua 
eventualele efecte economice și sociale 
negative; invită statele membre să înceteze 
orice colaborare cu Rusia în domeniul 
nuclear, în special cooperarea cu Rosatom 
și filialele sale, inclusiv cooperarea cu 
Rusia în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, și anularea sau 

19. își reiterează apelurile anterioare de 
a reduce în mod semnificativ dependența 
energetică, în special de gazele, petrolul și 
cărbunele din Rusia, printre altele prin 
diversificarea surselor de energie, inclusiv 
prin extinderea terminalelor de gaz natural 
lichefiat și a căilor de aprovizionare, 
separarea stocării gazelor și creșterea 
eficienței energetice și a ritmului tranziției 
către o energie ecologică; solicită 
abandonarea definitivă a gazoductului 
Nord Stream 2 și, prin urmare, salută 
decizia guvernului german de a stopa 
procesul de autorizare a Nord Stream 2; 
invită Comisia și statele membre să creeze 
un mecanism de coordonare și să utilizeze 
toate capacitățile posibile de stocare a 
gazelor pentru a asigura aprovizionarea 
neîntreruptă cu gaze a UE; invită statele 
membre, Comisia și Banca Centrală 
Europeană să monitorizeze cu atenție 
impactul produs de atacul Rusiei asupra 
stabilității financiare și a stabilității 
prețurilor, în special în ceea ce privește 
produsele energetice, și să aibă în vedere 
măsuri corespunzătoare pentru a atenua 
eventualele efecte economice și sociale 
negative; invită statele membre să înceteze 
orice colaborare cu Rusia în domeniul 
nuclear, în special cooperarea cu Rosatom 
și filialele sale, inclusiv cooperarea cu 
Rusia în cadrul Agenției Internaționale 
pentru Energie Atomică, și anularea sau 
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retragerea autorizațiilor de funcționare 
pentru toate filialele Rosatom;

retragerea autorizațiilor de funcționare 
pentru toate filialele Rosatom; subliniază 
că sancțiunile ar putea avea un impact 
specific asupra gospodăriilor europene și 
că acestea nu ar trebui să plătească prețul 
pentru această criză; invită, prin urmare, 
statele membre să pregătească planuri și 
subvenții pentru gospodării, pentru a evita 
agravarea crizei energetice;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/26

Amendamentul 26
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. invită UE și statele sale membre să 
continue să ofere Ucrainei cel mai puternic 
sprijin economic și financiar posibil, 
precum și asistență macrofinanciară și 
tehnică oriunde este necesar, inclusiv în 
domeniile apărării și securității, să 
activeze orice instrument bugetar al UE 
disponibil și să elaboreze o strategie pe 
termen lung pentru a sprijini eforturile 
Ucrainei de întărire a instituțiilor sale 
democratice și a economiei;

31. invită UE și statele sale membre să 
continue să ofere Ucrainei cel mai puternic 
sprijin economic și financiar posibil, 
precum și asistență macrofinanciară și 
tehnică, sub forma unei donații și nu a 
unui împrumut, fără condiții economice și 
punând accentul pe nevoile umanitare, să 
activeze orice instrument bugetar al UE 
disponibil și să elaboreze o strategie pe 
termen lung pentru a sprijini eforturile 
Ucrainei de întărire a instituțiilor sale 
democratice și a economiei;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/27

Amendamentul 27
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită instituțiile UE să acționeze 
pentru a acorda Ucrainei statutul de țară 
candidată la UE, în conformitate cu 
articolul 49 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și pe baza meritelor și, între 
timp, să continue să depună eforturi 
pentru integrarea Ucrainei în piața unică 
a UE, în conformitate cu Acordul de 
asociere;

34. insistă asupra dreptului de a alege 
în mod liber o alianță; reamintește dreptul 
tuturor statelor europene care respectă 
valorile UE de a solicita să devină 
membru al Uniunii; consideră, cu toate 
acestea, că aderarea imediată a Ucrainei 
la UE ar putea escalada și mai mult 
tensiunile în direcția unui război de sine 
stătător; solicită, prin urmare, instituțiilor 
UE să aștepte mai întâi soluționarea 
pașnică a crizei actuale și a tuturor 
litigiilor teritoriale existente, înainte de a 
oferi o perspectivă credibilă pe termen 
lung pentru o viitoare extindere a UE;

Or. en



AM\1250524RO.docx PE719.388v01-00

RO Unită în diversitate RO

28.2.2022 B9-0123/28

Amendamentul 28
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 45 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45a. este extrem de preocupat de 
alianța dintre partidele de extremă 
dreaptă reprezentate în Parlamentul 
European și partidul de guvernământ din 
Rusia și de impactul acestora asupra 
democrațiilor noastre, precum și de 
finanțarea străină și disimulată a 
partidelor, a persoanelor și a mișcărilor 
care vizează fragmentarea socială și 
destabilizarea UE;

Or. en
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28.2.2022 B9-0123/29

Amendamentul 29
Martin Schirdewan, Manon Aubry
în numele Grupului The Left

Propunere de rezoluție B9-0123/2022
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE, ECR, the Left
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. salută inițiativa guvernelor 
Poloniei, Ungariei, României, Bulgariei, 
Slovaciei și Moldovei de a menține 
frontierele lor deschise și de a asigura 
mijloace de evacuare, adăpost, asistență de 
urgență, asistență medicală și azil pentru 
persoanele care fug din calea războiului din 
Ucraina și de posibile persecuții, inclusiv 
pentru cetățenii ucraineni și pentru 
cetățenii altor state;

13. salută inițiativa guvernelor 
Poloniei, Ungariei, României, Bulgariei, 
Slovaciei și Moldovei de a menține 
frontierele lor deschise și de a asigura 
mijloace de evacuare, adăpost, asistență de 
urgență, asistență medicală și azil pentru 
persoanele care fug din calea războiului din 
Ucraina și de posibile persecuții, inclusiv 
pentru cetățenii ucraineni și pentru 
cetățenii altor state; invită Consiliul și 
Comisia să nu suspende acordul cu 
Ucraina privind exonerarea de obligația 
de a deține viză; invită toate statele 
membre ale UE să accepte resortisanții 
care nu au cetățenia Ucrainei și care fug 
din calea conflictului și a războiului în 
calitate de persoane din Rusia și Ucraina 
care obiectează din motive de conștiință; 
reamintește tuturor statelor membre ale 
UE responsabilitatea de a respecta 
drepturile fundamentale ale tuturor 
solicitanților de azil care caută siguranță 
în Uniune, indiferent de naționalitate, și 
de a pune capăt returnărilor; condamnă 
rasismul cu care se confruntă studenții 
africani și din Orientul Mijlociu care au 
fost împiedicați să se îmbarce în autobuze 
și trenuri în Ucraina pentru a ajunge la 
frontieră sau au fost opriți la frontieră, 
fiind împiedicați astfel să se pună în 
siguranță;

Or. en
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