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Amendamentul 1 
Heidi Hautala, Franziska Katharina Brantner, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție comună 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la edificarea democrației în relațiile externe ale UE 

Propunere de rezoluție comună 
Punctul 6 
 
 

Propunere de rezoluție comună Amendament 

6. consideră că integrarea democrației și a 
proceselor democratice în țările terțe prin 

intermediul asistenței pentru dezvoltare 
oferă cele mai bune perspective pentru 
dezvoltarea unor politici eficiente legate de 

probleme de interes global care privesc și 
cetățenii Uniunii Europene; subliniază că 
sistemele democratice pot acționa cu mai 
mare eficiență în combaterea criminalității 
transfrontaliere, a imigrației ilegale și a 
contrabandei, spre exemplu, precum și în 
ceea ce privește protecția mediului, 
menținerea unui sistem comercial deschis 

la nivel mondial și asigurarea unor surse de 
energie durabile și competitive; 

6. consideră că integrarea democrației și a 
proceselor democratice în țările terțe prin 

intermediul asistenței pentru dezvoltare 
oferă cele mai bune perspective pentru 
dezvoltarea unor politici eficiente legate de 

probleme de interes global care privesc și 
cetățenii Uniunii Europene; subliniază că 
sistemele democratice pot acționa cu mai 
mare eficiență în combaterea criminalității 
transfrontaliere, și a contrabandei, spre 

exemplu, precum și în ceea ce privește 
protecția mediului, menținerea unui sistem 
comercial deschis la nivel mondial și 

asigurarea unor surse de energie durabile și 
competitive; atrage atenția, în același 
timp, că credibilitatea acțiunii externe a 
Uniunii reprezintă o condiție sine qua 
non pentru sprijinirea cu succes a 
evoluțiilor democratice în străinătate; 
solicită în acest sens, statelor membre ale 
UE și Comisiei să se asigure că politicile 
interne ale UE, cum ar fi cele privind 
combaterea terorismului, azilul și 
garantează respectarea deplină a 
principiilor consacrate în convențiile 
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relevante ale ONU; 

Or. en 

 
 


