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Amendamentul 1 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul H 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

H. întrucât actuala instabilitate politică din 
Somalia reprezintă una dintre cauzele 

pirateriei, contribuind la problemă și 
întrucât pirateria este considerată în 
continuare de unii somalezi o sursă de 
venit profitabilă și viabilă; 

H. întrucât actuala instabilitate politică din 
Somalia reprezintă una dintre cauzele 

pirateriei, contribuind la această problemă; 

Or. en 
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Amendamentul 2 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât, la nivel militar și din punctul 
de vedere al securității, situația din 
Somalia este în continuare periculoasă și 
imprevizibilă; întrucât Misiunea Uniunii 
Africane în Somalia (AMISOM) a reușit 
să determine gruparea islamistă al-
Shabaab să se retragă și doar recent a 
desfășurat 100 de soldați în Baidoa; 
întrucât Kenya a efectuat recent o 
intervenție militară în regiunea 
central-sudică a Somaliei, însă nu a 
repurtat o victorie decisivă asupra al-
Shabaab; întrucât forțele naționale de 
apărare etiopiene au intervenit în 
regiunea Hiraan și în regiunea Bay în 
februarie 2012; întrucât asociația Human 
Rights Watch a publicat informații 
privind cazuri de încălcări ale drepturilor 
omului, tortură, detenții arbitrare, 
execuții extrajudiciare și atacuri armate 
împotriva civililor comise de către forțele 
și grupările etiopiene loiale guvernului 
federal de tranziție; întrucât statul vecin, 
Eritreea, a fost acuzat de Grupul ONU 
pentru monitorizarea sancțiunilor că 
furnizează arme, formare și sprijin 
financiar grupării al-Shabaab, încălcând 
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Amendamentul 3 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul K 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

K. întrucât problema pirateriei are, de 

asemenea, efecte negative asupra întregii 
regiuni, în care operațiunile de pescuit sunt 

reglementate de o serie de acorduri 
bilaterale și multilaterale în domeniul 
pescuitului, iar aceste operațiuni au devenit 

o activitate periculoasă nu numai pentru 
navele UE care pescuiesc, de exemplu, în 
apele insulelor Seychelles pe baza unui 
acord de parteneriat în domeniul 
pescuitului încheiat între UE și Republica 

Seychelles, dar și pentru pescarii locali 
cărora UE le acordă sprijin sectorial 
asumându-și astfel o responsabilitate 

socială; întrucât pescarii locali nu dispun 
nici de aceleași mijloace financiare și nici 

de aceleași capacități în ceea ce privește 
resursele umane pentru a se proteja 
împotriva actelor de piraterie; 

K. întrucât problema pirateriei are, de 

asemenea, efecte negative asupra întregii 
regiuni, în care operațiunile de pescuit sunt 

reglementate de o serie de acorduri 
bilaterale și multilaterale în domeniul 
pescuitului, iar aceste operațiuni au devenit 

o activitate periculoasă nu numai pentru 
navele UE care pescuiesc, de exemplu, în 
apele insulelor Seychelles pe baza unui 
acord de parteneriat în domeniul 
pescuitului încheiat între UE și Republica 

Seychelles, dar și pentru pescarii locali 
cărora UE le acordă sprijin sectorial 
asumându-și astfel o responsabilitate 

socială; întrucât pescarii locali nu dispun 
nici de aceleași mijloace financiare și nici 

de aceleași capacități în ceea ce privește 
resursele umane pentru a se proteja 
împotriva actelor de piraterie; întrucât, din 
1990, navele de pescuit din mai multe țări 
au profitat de haosul din Somalia pentru 
a pescui în zona de 200 de mile marine a 
Somaliei, subminând mijloacele prin care 
își câștigă existența pescarii somalezi; 

Or. en 
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Amendamentul 4 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul La (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  La. întrucât, ca urmare a secetei, 
regiunea Cornului Africii, în special 
Somalia, a fost afectată de o foamete 
gravă, ce s-a soldat cu o criză umanitară 
de proporții, care a afectat peste 12 
milioane de persoane în regiune și peste 
7,5 milioane în Somalia; întrucât nu 
numai că a cauzat moartea a numeroase 
persoane, îndeosebi copii, însă foametea a 
condus și la un flux masiv de refugiați în 
țările vecine, Kenya și Etiopia; întrucât 
Comisia Europeană a sporit ajutorul 
umanitar acordat de la 9 milioane de 
euro, în 2009, la 46 de milioane de euro, 
în 2008, însă, de atunci, l-a redus la 35 de 
milioane în 2010 și 30 de milioane de 
euro în 2011; întrucât Comisia și-a 
recalculat ajutorul umanitar de alocat la 
77 de milioane de euro numai după seceta 
distrugătoare din vara anului 2011; 

Or. en 
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Amendamentul 5 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul N 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât, chiar dacă eforturile UE de a 
combate pirateria au reușit să asigure 
protecția transporturilor din cadrul 

Programului alimentar mondial (PAM) și 
al Misiunii Uniunii Africane în Somalia 
(AMISON), acestea necesită un 
angajament ferm și permanent pentru a 
asigura un nivel adecvat al desfășurării 
de forțe, întrucât în viitor riscă să fie 
subminate de lipsa forțelor navale; 

N. întrucât eforturile UE de a combate 

pirateria au reușit totuși să asigure 
protecția transporturilor din cadrul 

Programului alimentar mondial (PAM) și 
al Misiunii Uniunii Africane în Somalia 
(AMISON); 

Or. en 
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Amendamentul 6 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. își reiterează îngrijorarea profundă cu 
privire la actuala amenințare din ce în ce 
mai accentuată pe care o reprezintă actele 
de piraterie și jafurile armate pe mare 
împotriva navelor internaționale care 
distribuie ajutoare în Somalia și a navelor 
de pescuit, comerciale și de pasageri 
internaționale și ale UE în Oceanul 
Indian, în special în apele din largul 
coastelor Somaliei și ale Cornului Africii, 
la adresa siguranței navigatorilor și a 
altor persoane și la adresa stabilității 
regionale; 

1. își exprimă preocupările privind 
abordarea pirateriei de către UE, într-o 
măsură din ce în ce mai mare, la nivel 
militar, caracterizat prin existența a trei 
operațiuni militare în cadrul politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC) și de 
lipsa oricăror eforturi diplomatice, 
politice și de mediere care ar putea 
deschide calea pentru încetarea focului, 
mediere, negocieri pentru pace, 
reconciliere, demobilizare și 
întreprinderea de eforturi în vederea 
consolidării națiunii, pe termen mediu și 
lung; 

Or. en 
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Amendamentul 7 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  1a. ia act de prezența EU NAVFOR 
Atalanta în largul coastelor Somaliei; 
subliniază faptul că EU NAVFOR 
Atalanta și alte operațiuni navale, cum ar 
fi operațiunea Ocean Shield a NATO, nu 
vor putea înăbuși și pune capăt 
fenomenului pirateriei decât în condițiile 
în care pirații capturați de forțele 
internaționale sunt judecați în cadrul 
unui proces echitabil, iar cauzele sociale 
și economice care stau la baza problemei 
sunt abordate la țărm; ia act cu 
îngrijorare de creșterea numărului 
cazurilor în care pirații au utilizat 
violența împotriva civililor neînarmați; 
respinge Decizia Consiliului din 23 martie 
prin care i se permite EU NAVFOR 
Atalanta să distrugă echipamentele 
piraților la țărm, contribuind astfel într-o 
și mai mare măsură la creșterea 
proporțiilor operațiunii militare și 
cauzând, eventual, daune colaterale 
inacceptabile; 

Or. en 
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Amendamentul 8 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

4. salută Decizia Consiliului din 23 martie 
2012 de a prelungi mandatul 
EU NAVFOR Atalanta până în decembrie 
2014 și de a extinde zona în care se 
desfășoară operațiunea; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul 9 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 5 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

5. deplânge faptul că numărul navelor puse 

la dispoziție de statele membre pentru 
operațiunea EU NAVFOR Atalanta a 

scăzut de la 8 la doar 2-3 la începutul 
anului 2012 și, prin urmare, solicită 
statelor membre să furnizeze mai multe 
nave pentru a permite reușita operațiunii 
Atalanta; 

5. ia act de faptul că numărul navelor puse 

la dispoziție de statele membre pentru 
operațiunea EU NAVFOR Atalanta a 

scăzut de la 8 la doar 2-3 la începutul 
anului 2012; 

Or. en 
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Amendamentul 10 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

6. solicită consolidarea coordonării în 
cadrul mecanismului SHADE dintre UE, 
NATO, cele trei misiuni navale principale 

de combatere a pirateriei din regiune 
(EU NAVFOR, CTF-150/151 și TF-508 în 
cadrul operațiunii Ocean Shield a NATO) 

și diferitele forțe navale internaționale, 
pentru a evita dublarea inutilă a 
activităților, întrucât atât UE, cât și 
NATO operează în aceeași regiune pe 
baza autonomiei lor de decizie, dar au 
aceleași interese și sunt alcătuite în mare 
din aceleași state europene; 

6. ia act de coordonarea, în cadrul 
mecanismului SHADE, dintre UE, NATO, 
cele trei misiuni navale principale de 

combatere a pirateriei din regiune 
(EU NAVFOR, CTF-150/151 și TF-508 în 
cadrul operațiunii Ocean Shield a NATO) 

și diferitele forțe navale internaționale; 

Or. en 
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Amendamentul 11 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. subliniază faptul că existența în 

continuare a unui cadru de impunitate în 
ceea ce privește pirateria reprezintă un 

obstacol în calea reprimării; deplânge 
faptul că, în pofida acordurilor de transfer 
ale UE cu țări terțe (Kenya, Seychelles, 

Mauritius), a acordurilor bilaterale de 
repatriere a piraților condamnați dintre 
Seychelles și Puntland și Somaliland, 
precum și a diverselor cadre juridice 
internaționale, mulți pirați și alți infractori 

încă nu au fost arestați sau, în multe cazuri, 
sunt eliberați după arestare ca urmare a 
lipsei probelor juridice temeinice sau a 

lipsei voinței politice de a-i pune sub 
acuzare; ia act, de asemenea, de faptul că 

unele state membre UE dispun de 
instrumente juridice de natură penală 
inadecvate pentru combaterea pirateriei în 

marea liberă; 

10. subliniază faptul că existența în 

continuare a unui cadru de impunitate în 
ceea ce privește pirateria reprezintă un 

obstacol în calea reprimării; deplânge 
faptul că, în pofida acordurilor de transfer 
ale UE cu țări terțe (Kenya, Seychelles, 

Mauritius), a acordurilor bilaterale de 
repatriere a piraților condamnați dintre 
Seychelles și regiunile somaleze Puntland 
și Somaliland, precum și a diverselor cadre 
juridice internaționale, mulți pirați și alți 

infractori încă nu au fost arestați sau, în 
multe cazuri, sunt eliberați după arestare ca 
urmare a lipsei probelor juridice temeinice 

sau a lipsei voinței politice de a-i pune sub 
acuzare; ia act, de asemenea, de faptul că 

unele state membre UE dispun de 
instrumente juridice de natură penală 
inadecvate pentru combaterea pirateriei în 

marea liberă; 

Or. en 
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Amendamentul 12 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

20. sprijină cu fermitate procesul de pace și 

reconciliere inițiat la Djibouti; solicită o 
abordare cuprinzătoare a situației din 

Somalia, care să stabilească o legătură între 
aspectele referitoare la securitate și 
dezvoltare, statul de drept și respectarea 

drepturilor omului și a legislației umanitare 
internaționale; 

20. sprijină cu fermitate procesul de pace și 

reconciliere inițiat la Djibouti; solicită o 
abordare cuprinzătoare a situației din 

Somalia, care să stabilească o legătură între 
aspectele referitoare la securitate și 
dezvoltare, statul de drept și respectarea 

drepturilor omului și a legislației umanitare 
internaționale; le solicită Înaltului 
Reprezentant al Uniunii și 
Reprezentantului Special al Uniunii 
Europene să efectueze o revizuire 
profundă a procesului de pace din 
Djibouti și să analizeze posibilitatea 
înființării unei echipe de mediatori ai 
cărei membri să se bucure de încrederea a 
numeroase părți interesate somaleze, 
inclusiv asociațiile de femei, și care să fie 
împuternicită să reunească o gamă 
variată de actori somalezi la masa de 
negocieri; solicită ÎR/VP să inițieze un 
proces pentru actorii societății civile 
somaleze din interiorul și din afara țării 
care să facă posibilă o dezbatere regulată 
și permanentă cu privire la posibilele 
soluții la problemele politice din această 
țară; invită ÎR/VP să reunească aceste 
două procese, urmând exemplul 
procesului de pace reușit dintre 2000 și 
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2005 din Sudan; îi solicită 
Reprezentantului Special al Uniunii 
Europene să stabilească întâlniri cu 
reprezentanți ai al-Shabaab pentru a afla 
în ce măsură gruparea sau facțiunile 
acesteia doresc găsirea unei soluții 
pașnice; 

Or. en 
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Amendamentul 13 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

  21a. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la continuarea acțiunilor militare 
și persistența cazurilor grave de încălcare 
a drepturilor omului, precum și cu privire 
la suferința permanentă a populației civile 
ca urmare a luptelor ce au loc în prezent 
în regiunea central-sudică a Somaliei; 
condamnă crimele de război comise de 
diferitele grupări armate, printre care se 
numără al-Shabaab, dar și grupările 
militare loiale guvernului federal de 
tranziție; condamnă intervențiile militare 
unilaterale din 2011 și 2012 ale țărilor 
vecine, Kenya și Etiopia, care nu au făcut 
decât să contribuie la lupte, suferință, 
haos și anarhie, fără a obține o victorie 
decisivă împotriva al-Shabaab; îndeamnă 
ÎR/VP să critice în mod deschis 
intervențiile militare ale Kenyei și 
Etiopiei; îndeamnă Kenya, Etiopia și toate 
celelalte state vecine, inclusiv Eritreea, să 
pună capăt ingerințelor și intervențiilor în 
Somalia; subliniază că Uniunea Africană 
a creat AMISON, o misiune militară în 
Somalia sub mandatul Consiliului de 
Securitate al ONU, care caută cu 
disperare noi state care să contribuie cu 
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trupe; 

Or. en 
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Amendamentul 14 

Reinhard Bütikofer, Keith Taylor 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, ECR 
Pirateria maritimă 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 29 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

29. subliniază faptul că utilizarea gărzilor 

înarmate private constituie o măsură care 
nu se poate substitui unei soluții 

cuprinzătoare necesare în fața amenințării 
cu aspecte multiple a pirateriei; ține seama 
de faptul că unele state membre au introdus 

acte legislative relevante; în acest context, 
invită statele membre să ia măsurile de 
securitate necesare la bord, atunci când este 
posibil, și invită Comisia și Consiliul să ia 
măsuri în vederea elaborării unei strategii 

UE privind utilizarea la bord a personalului 
înarmat autorizat pentru a asigura aplicarea 
corectă a orientărilor OMI în acest sens; 

29. subliniază faptul că utilizarea gărzilor 

înarmate private constituie o măsură care 
nu se poate substitui unei soluții 

cuprinzătoare necesare în fața amenințării 
cu aspecte multiple a pirateriei; ține seama 
de faptul că unele state membre au introdus 

acte legislative relevante; în acest context, 
invită statele membre să ia măsurile de 
securitate necesare la bord, atunci când este 
posibil, și invită Comisia și Consiliul să ia 
măsuri în vederea elaborării unei strategii 

UE privind utilizarea la bord a personalului 
înarmat autorizat pentru a asigura aplicarea 
corectă a orientărilor OMI în acest sens; își 
exprimă îngrijorarea, în același timp, cu 
privire la rolul din ce în ce mai important 
jucat de companiile private de securitate 
angajate la bordul navelor comerciale și 
al navelor care transportă ajutoare în 
Somalia, ceea ce va contribui la crearea 
unei piețe a asigurării siguranței în 
domeniul maritim, conducând eventual la 
sporirea violenței și a tacticilor letale de 
ambele părți – a piraților și a personalului 
de securitate înarmat - sporind, pe 
deasupra, proliferarea armelor mici și 
ușoare în regiune; 
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Or. en 

 

 


