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Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 1
Punctul -1 (nou)

-1. regretă faptul că ocupaţia militară a Irakului a fost urmată de una economică, în 
timpul căreia SUA, prin legislaţia introdusă de Paul Bremer, a privatizat 
proprietăţile publice, a liberalizat comerţul şi a stabilit reglementări privind 
investiţiile străine directe, în conflict evident cu dreptul internaţional;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann şi Glyn Ford

Amendamentul 2
Punctul 1

1. salută statutul de observator al Irakului în Organizaţia Mondială a Comerţului 
(OMC) ca pas important către reintegrarea ţării în economia internaţională, care 
completează în mod pozitiv negocierile dintre Uniunea Europeană şi Irak privind un 
Acord comercial şi de cooperare; aşteaptă cu interes aderarea deplină a ţării la OMC 
într-un moment potrivit din viitor; între timp, ar trebui garantat un sprijin continuu, 
prin contribuţii financiare, în vederea dezvoltării capacităţilor în interiorul ţării;
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Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 3
Punctul 1

1. îşi manifestă preocuparea faţă de perspectiva negocierilor privind aderarea Irakului 
la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), în special atâta vreme cât ţara nu şi-a 
dezvoltat suficient capacităţile de evaluare şi de negociere;  invită UE şi alţi membri 
ai OMC să se abţină de a acorda întâietate propriilor interese în proiectele vizând
reintegrarea ţării în economia internaţională; invită UE să conducă negocierile dintre 
Uniunea Europeană şi Irak privind un Acord comercial şi de cooperare de o asemenea 
manieră încât viitoarele guverne irakiene să îşi păstreze opţiunile politice cu privire 
în special la investiţii;

Or. en

Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 4
Punctul 2 a (nou)

2a. recunoaşte că Irak a primit statutul de observator în cadrul OMC în februarie 2004, 
în condiţiile în care cererea scrisă de aderare la OMC a fost înaintată în luna 
septembrie a aceluiaşi an, cu alte cuvinte, înainte de alegerea primului guvern de 
către poporul irakian după introducerea noii Constituţii, ceea ce ar contraveni 
normelor interne ale OMC, care prevăd ca orice stat care doreşte să adere la 
organizaţie trebuie să deţină o autonomie totală în ceea ce priveşte politica sa 
comercială; 

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 5
Punctul 4

4. de a se concentra pe implicarea Uniunii Europene în dezvoltarea Acordului 
internaţional cu Irak (ICI) şi pe sprijinirea reformelor Irakului vizând o economie de 
piaţă diversificată care să răspundă solicitărilor şi nevoilor societăţii irakiene şi să facă 
faţă cerinţelor şi posibilităţilor pentru o participare durabilă şi justă la comerţul 
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mondial; 

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 6
Punctul 5

5. invită UE, ONU şi instituţiile de la Bretton Woods să ofere o consiliere privind 
politicile economice, care să faciliteze reconcilierea în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 
diversitatea socio-economică a regiunilor constituţionale ale Irakului (text eliminat) şi 
în contextul contribuţiilor la reconstrucţia ţării;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 7
Punctul 5

5. de a ţine cont de dezvoltarea şi diversitatea socio-economică a regiunilor 
constituţionale ale Irakului la elaborarea în viitor a politicii comerciale şi în contextul 
contribuţiilor la reconstrucţia ţării; în consecinţă, recomandă să se ofere sprijin în 
primul rând dezvoltării capacităţilor microîntreprinderilor, precum şi ale 
întreprinderilor mici şi mijlocii;

Or. en

Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 8
Punctul 6

6. de a concentra asistenţa continuă a UE în direcţia dezvoltării capacităţii instituţiilor şi 
realizării unei dezvoltări sociale, ecologice, economice durabile a ţării, în 
conformitate cu dezideratele exprimate de către poporul irakian; 

Or. en



PE398.717v01-00 4/9 AM\701451RO.doc

RO

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 9
Punctul 6

6. de a concentra asistenţa continuă a UE în direcţia dezvoltării capacităţii instituţiilor 
administrative şi economice irakiene, în special cu privire la restructurarea cadrului 
instituţional (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 10
Punctul 6a (nou)

6a. invită autorităţile irakiene să adopte legislaţia necesară şi să-şi întărească 
capacitatea de a o aplica în domenii precum proprietatea intelectuală, achiziţiile 
publice, barierele tehnice din calea comerţului, măsuri sanitare şi fitosanitare;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 11
Punctul 6b (nou)

6b. invită autorităţile irakiene să respecte cerinţele referitoare la transparenţă, 
specificate în articolul X al GATT din 1994;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 12
Punctul 6c (nou)

6c. invită autorităţile irakiene să asigure transparenţa şi nediscriminarea în ceea ce 
priveşte achiziţiile publice, în special să extindă regimul naţiunii cele mai favorizate 
la toţi furnizorii din UE, cu privire la procedurile de achiziţii publice ale tuturor 
autorităţilor publice, până când Irak va adera la acordul plurilateral referitor la 
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achiziţiile publice (GPA);

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 13
Punctul 7

7. de a încuraja guvernul irakian să folosească veniturile provenite din vânzările de petrol 
într-un mod care să garanteze că acestea sunt reinvestite în Irak şi sunt gestionate de 
organisme specializate în achiziţii publice, supuse autorităţii supreme a guvernului 
irakian; recomandă ca această abordare (text eliminat) să fie o condiţie (text 
eliminat) esenţială pentru ca UE să sprijine reconstruirea şi dezvoltarea economiei 
Irakului;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 14
Punctul 7

7. de a încuraja guvernul irakian să folosească veniturile provenite din vânzările de petrol 
într-un mod care să garanteze că acestea sunt reinvestite în Irak şi sunt gestionate de 
organisme specializate în achiziţii publice, supuse autorităţii supreme a guvernului 
irakian (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 15
Punctul 7a (nou)

7a. consideră că, în contextul actual al întăririi capacităţilor instituţiilor irakiene, orice 
negociere bilaterală sau multilaterală a unui acord privind achiziţiile publice 
trebuie privită ca prematură; invită Consiliul, în acest sens, să revizuiască mandatul 
încredinţat Comisiei; 
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Or. en

Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 16
Punctul 8

8. de a admite că este imperios necesar ca Irak să se dezvolte şi, de aceea, înţelege 
nevoia unor reglementări publice în această ţară, pentru a împărţi profiturile şi 
experienţa cu firmele care operează în Irak; crede cu tărie că resursele naturale ale 
ţării ar trebui utilizate în primul rând în beneficiul poporului irakian;  

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 17
Punctul 8

8. de a admite că garantarea unor condiţii de egalitate atât pe plan legislativ, cât şi de 
facto între investitorii străini constituie un avantaj reciproc şi de interes major atât 
pentru Uniunea Europeană, cât şi pentru Irak; invită UE să nu forţeze Irakul să 
adopte reglementări privind investiţiile bilaterale care să restrângă dreptul 
fundamental al ţării de a-şi stabili propriile norme referitoare la intrările şi ieşirile 
de materii prime, finanţe şi capital;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 18
Punctul 8

8. de a admite că garantarea unor condiţii de egalitate (text eliminat) de facto între 
investitorii străini constituie un avantaj reciproc şi de interes major atât pentru 
Uniunea Europeană, cât şi pentru Irak; 

Or. en
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Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 19
Punctul 8a (nou)

8a. invită UE să se abţină de a solicita guvernului irakian să acorde libertăţi 
investitorilor străini care servesc în mod evident doar interesului întreprinderilor 
din Uniune;  încurajează guvernul irakian să  sprijine cererile de restrângere a 
proprietăţilor străine, cerinţele privind societăţile mixte, limitele pentru repatrierea 
profiturilor, controlul capitalului, precum şi să se pronunţe împotriva acordurilor 
discriminatorii şi lipsite de etică cu ţările gazdă; 

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 20
Punctul 8b (nou)

8b. condamnă Tratatul SUA-Irak privind investiţiile bilaterale, care a determinat şi alte 
state să semneze acorduri similare, care epuizează resursele Irak-ului şi îl împiedică 
să beneficieze de partea ce i se cuvine din venituri;  îndeamnă UE să nu urmeze 
strategia SUA în Irak;

Or. en

Amendament depus de Caroline Lucas

Amendamentul 21
Punctul 8c (nou)

8c. consideră, în contextul necesităţii de a recurge la modele comerciale mai durabile, 
în vederea combaterii schimbărilor climatice, că accesul la resursele energetice 
trebuie să se supună unor norme multilaterale, care nu trebuie subminate prin 
acorduri comerciale bilaterale disputându-şi cele mai favorabile condiţii de acces;

Or. en
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Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 22
Punctul 10

10. de a informa societatea civilă, parlamentele naţionale şi Parlamentul European în 
mod regulat cu privire la stadiul negocierilor dintre Uniune şi Irak privind comerţul şi 
cooperarea; 

Or. en

Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 23
Punctul 11

11. de a încuraja instituirea unui dialog regulat între Comisie, Banca Mondială, Fondul 
Monetar Internaţional şi Banca Europeană de Investiţii, pentru a coordona căile şi 
iniţiativele de restructurare şi/sau anulare a datoriilor şi cerinţele de politică 
economică relevante, pentru a favoriza dezvoltarea  socială, ecologică şi economică 
durabilă a ţării, în conformitate cu dezideratele exprimate de către poporul irakian;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 24
Punctul 11a (nou)

11a. recomandă insistent Comisiei să îşi creeze propria bază de date, începând din 2008, 
cuprinzând proiectele desfăşurate sub auspiciile ONU, ale Băncii Mondiale sau ale 
oricărei alte instituţii internaţionale şi care primesc o contribuţie financiară globală 
de la bugetul Uniunii Europene pentru anumite categorii de proiecte foarte 
specifice; fiecare proiect ar trebui să fie identificabil în această bază de date şi 
contribuţia financiară pe care o primeşte de la UE ar trebui să fie clar indicată;

Or. en
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Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 25
Punctul 11b (nou)

11b. recomandă statelor membre şi Comisiei să se orienteze progresiv către proiecte 
administrate şi finanţate de către Uniunea Europeană; solicită Comisiei să înainteze 
Parlamentului un document de orientare strategică privind atingerea acestui 
obiectiv, până în mai 2008; trebuie date explicaţii privind proiectele care este 
necesar să rămână un timp sub egida ONU şi a Băncii Mondiale;

Or. en

Amendament depus de Erika Mann

Amendamentul 26
Punctul11c (nou)

11c. recomandă UE să continue să acorde sprijin financiar pentru programele care vor 
ajuta la reconstrucţia societăţii irakiene în ansamblul ei; 

Or. en

Amendament depus de Jens Holm şi Vittorio Agnoletto

Amendamentul 27
Punctul 13a (nou)

13a. invită Irakul, la fel ca şi pe statele membre, să promoveze buna guvernare, 
transparenţa şi responsabilitatea cu privire la exploatarea resurselor naturale, 
asigurându-se, în acelaşi timp, că o astfel de exploatare nu provoacă dezechilibre 
ecologice;

Or. en
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