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Amendamentul 1
Johannes Voggenhuber

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Tratatul de la Lisabona 
asigură un echilibrul instituțional sporit 
al Uniunii, în măsura în care 
consolidează principalele funcții ale 
fiecărei instituții politice, consolidând 
astfel rolul acestora într-un cadru 
instituțional în care cooperarea 
interinstituțională este un element 
fundamental pentru succesul procesului 
de integrare a Uniunii;

eliminat

Or. de

Amendamentul 2
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, cu toate că obiectivul noului 
tratat este simplificarea și consolidarea 
coerenței președinției Consiliului European 
și a Consiliului, coexistența unei 
președinții distincte, a Consiliului 
European și a Consiliului Afacerilor 
Externe (și a Eurogroup), împreună cu 
continuarea sistemului de rotație pentru 
președinția celorlalte formațiuni ale 
Consiliului, poate reduce buna 
funcționare a Uniunii;

E. întrucât, cu toate că obiectivul noului 
tratat este simplificarea și consolidarea 
coerenței președinției Consiliului European 
și a Consiliului, coexistența unei 
președinții distincte, a Consiliului 
European și a Consiliului Afacerilor 
Externe (și a Eurogroup), împreună cu 
continuarea sistemului de rotație pentru 
președinția celorlalte formațiuni ale 
Consiliului, poate, cel puțin în stadiu 
inițial, complica funcționarea Uniunii;

Or. el
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Amendamentul 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât promovarea reprezentării 
egale a femeilor și bărbaților în procesul 
decizional constituie o condiție 
recunoscută pe plan internațional pentru 
democrație, precum și un pas necesar spre 
o Uniune mai democratică; 

Or. en

Amendamentul 4
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât promovarea reprezentării 
egale a femeilor și bărbaților în procesul 
decizional constituie o condiție 
recunoscută pe plan internațional pentru 
democrație, precum și un pas necesar spre 
o Uniune mai democratică; 

Or. en

Amendamentul 5
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât actualul cadrul de programare 
financiară pe șapte ani înseamnă că, din 
când în când Parlamentul European și 

J. întrucât actualul cadrul de programare 
financiară pe șapte ani poate însemna că, 
din când în când Parlamentul European și 
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Comisia, pe durata întregii legislaturi, nu 
vor avea de adoptat decizii politice 
financiare fundamentale în timpul 
mandatului lor, fiind blocați într-un cadru 
adoptat de predecesorii lor, care se va 
menține până la sfârșitul mandatului 
acestora;

Comisia, pe durata întregii legislaturi, nu 
vor avea de adoptat decizii politice 
financiare fundamentale în timpul 
mandatului lor, fiind blocați într-un cadru 
adoptat de predecesorii lor, care se va 
menține până la sfârșitul mandatului 
acestora, ceea ce ar putea fi, cu toate 
acestea, rezolvat prin utilizarea 
posibilității oferite de Tratatul de la 
Lisabona, și anume un cadru de 
programare financiară pe cinci ani care 
ar putea coincide cu mandatul 
Parlamentului și al Comisiei;

Or. el

Amendamentul 6
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât Tratatul de la Lisabona introduce 
o abordare nouă și cuprinzătoare privind 
acțiunea externă a Uniunii - deși prevede 
mecanisme specifice de adoptare a 
deciziilor privind chestiunile referitoare la 
politica externă și de securitate comună 
(PESC) - precum și crearea unui post care 
reunește funcțiile de Înalt 
Reprezentant/Vicepreședinte, asistat de un 
serviciu special pentru acțiune externă, 
care constituie elementul esențial pentru a 
asigura funcționarea acestei noi abordări 
integrate;

J. întrucât Tratatul de la Lisabona introduce 
o abordare nouă și cuprinzătoare privind 
acțiunea externă a Uniunii - deși prevede 
mecanisme specifice de adoptare a 
deciziilor privind chestiunile referitoare la 
politica externă și de securitate comună 
(PESC) - precum și crearea unui post care 
reunește funcțiile de Vicepreședinte al 
Comisiei (Înalt Reprezentant), asistat de 
un serviciu special pentru acțiune externă, 
care constituie elementul esențial pentru a 
asigura funcționarea acestei noi abordări 
integrate;

(Amendamentul implică modificări la 
nivelul întregului text.)

Or. en
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Amendamentul 7
Jean-Luc Dehaene

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât Consiliul European de la 
Bruxelles din 11 și 12 decembrie 2008 a 
convenit ca, în eventualitatea intrării în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona până la 
sfârșitul anului să fie utilizată posibilitatea 
prevăzută de tratat de a menține compoziția 
Comisiei în forma actuală, care cuprinde 
câte un comisar pentru fiecare stat 
membru;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. nl

Amendamentul 8
Johannes Voggenhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută inovațiile instituționale cuprinse 
în Tratatul de la Lisabona, care creează 
condițiile pentru un nou echilibru 
instituțional consolidat în cadrul Uniunii,
asigurând instituțiilor sale o funcționare 
mai eficientă, mai transparentă și mai 
democratică și conferind Uniunii 
capacitatea de a obține rezultate mai bune, 
mai apropiate de așteptările cetățenilor și 
de a acționa pe deplin în calitate de actor 
mondial pe scena internațională;

1. salută inovațiile instituționale cuprinse 
în Tratatul de la Lisabona, asigurând 
instituțiilor sale o funcționare mai 
eficientă, mai transparentă și mai 
democratică și conferind Uniunii 
capacitatea de a obține rezultate mai bune, 
mai apropiate de așteptările cetățenilor și 
de a acționa pe deplin în calitate de actor 
mondial pe scena internațională;

Or. de
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Amendamentul 9
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște, cu toate acestea, că 
obișnuita lipsă de claritate instituțională 
persistă în Tratatul de la Lisabona;
consideră riscantă, din punct de vedere 
instituțional, introducerea unor soluții 
instituționale inovative, cum ar fi alegerea 
după un alt sistem decât cel de rotație a 
unui Președintele al Consiliului 
European și Înaltul Reprezentant, fără a 
explica modalitatea de funcționare a 
acestor inovări și fără a detalia modul în 
care acestea vor influența relațiile dintre 
instituții; regretă, astfel, faptul că e nevoie 
de acorduri instituționale pentru subiecte 
care ar fi trebuit clarificate în Tratatul de 
la Lisabona;

Or. nl

Amendamentul 10
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că egalitatea de gen trebuie 
respectată în procesul de numire; toate 
cele trei poziții - Președintele Consiliului 
European, Președintele Comisiei și 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte - nu 
trebuie să fie ocupate de persoane de 
același gen, din același partid politic sau 
de aceeași naționalitate;

Or. en
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Amendamentul 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. consideră că egalitatea de gen trebuie 
respectată în procesul de numire; toate 
cele trei poziții - Președintele Consiliului 
European, Președintele Comisiei și 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte - nu 
trebuie să fie ocupate de persoane de 
același gen;

Or. en

Amendamentul 12
Johannes Voggenhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază, de asemenea, în acest 
context, importanța majoră a protejării 
competențelor de supraveghere ale 
deputaților europeni, exercitate prin 
intermediul dreptului de a adresa 
întrebări Consiliului și Comisiei și prin 
respectarea unor termene-limită pentru a 
răspunde la astfel de întrebări; se așteaptă 
ca celelalte instituții să recunoască 
dreptul de a adresa întrebări și invită 
Consiliul să includă acest drept în 
Regulamentul său de procedură;

Or. de
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Amendamentul 13
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. susține în continuare că Parlamentul 
European trebuie să realizeze reformele 
interne necesare adaptării structurilor, 
procedurilor și metodelor sale de lucru la 
noile competențe și la cerințele sporite în 
materie de programare și cooperare 
instituțională care rezultă din Tratatul de la 
Lisabona; așteaptă cu interes concluziile 
grupului de lucru privind reforma 
parlamentară și reamintește că, în prezent, 
comisia sa competentă continuă lucrările 
privind reforma Regulamentului de 
procedură pentru adaptarea acestuia la 
cerințele Tratatului de la Lisabona1;

9. susține în continuare că Parlamentul 
European trebuie să realizeze reformele 
interne necesare adaptării structurilor, 
procedurilor și metodelor sale de lucru la 
noile competențe și la cerințele sporite în 
materie de programare și cooperare 
instituțională care rezultă din Tratatul de la 
Lisabona1; așteaptă cu interes concluziile 
grupului de lucru privind reforma 
parlamentară și reamintește că, în prezent, 
comisia sa competentă continuă lucrările 
privind reforma Regulamentului de 
procedură pentru adaptarea acestuia la 
cerințele Tratatului de la Lisabona2;

1Proiect de raport al dlui Corbett privind 
modificarea Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European pe baza propunerilor 
Grupului de lucru privind reforma parlamentară 
referitoare la lucrările din cadrul ședinței plenare și 
la rapoartele din proprie inițiativă (PE 400.716 v01-
00).

1Proiect de raport al dlui Leinen privind noul rol și 
noile responsabilități ale Parlamentului în 
aplicarea Tratatului de la Lisabona (PE 407.780 
v02-00).

2Proiect de raport al dlui Corbett privind 
modificarea Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European pe baza propunerilor 
Grupului de lucru privind reforma parlamentară 
referitoare la lucrările din cadrul ședinței plenare și 
la rapoartele din proprie inițiativă (PE 400.716 v01-
00).

Or. de

Amendamentul 14
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 9 - nota de subsol

Propunerea de rezoluție Amendamentul
1Proiect de raport al dlui Corbett privind 
modificarea Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European pe baza propunerilor 
Grupului de lucru privind reforma parlamentară 

1Proiect de raport al dlui Corbet privind revizuirea 
generală a Regulamentului de procedură al 
Parlamentului European (PE 405.935 v03-00).
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referitoare la lucrările din cadrul ședinței plenare 
și la rapoartele din proprie inițiativă (PE 400.716 
v01-00).

Or. en

Amendamentul 15
Andrzej Wielowieyski

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază noul rol al Parlamentului 
European în atribuirea puterilor delegate 
Comisiei și noul său rol de supraveghere 
în ceea ce privește actele delegate și actele 
de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 16
Johannes Voggenhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută faptul că în temeiul noului tratat 
dreptul de inițiativă privind revizuirea 
tratatelor este extins, fiind exercitat și de 
Parlamentul European; recunoaște că 
Parlamentul European are dreptul să 
participe la Convenție și că aprobarea sa 
este necesară în cazul în care Consiliul 
European consideră că nu este necesară 
convocarea Convenției; consideră că 
această recunoaștere este un argument în 
favoarea dreptului deplin al Parlamentului 
European de a participa la Conferința 
Interguvernamentală (CIG), în aceleași 
condiții ca și Comisia; consideră că un 
acord interinstituțional, bazat pe experiența 

10. salută faptul că în temeiul noului tratat 
dreptul de inițiativă privind revizuirea 
tratatelor este extins, fiind exercitat și de 
Parlamentul European; recunoaște că 
Parlamentul European are dreptul să 
participe la Convenție și că aprobarea sa 
este necesară în cazul în care Consiliul 
European consideră că nu este necesară 
convocarea Convenției; consideră că 
această recunoaștere este un argument în 
favoarea dreptului deplin al Parlamentului 
European de a participa la Conferința 
Interguvernamentală (CIG), în aceleași 
condiții ca și Comisia; consideră că un 
acord interinstituțional, bazat pe experiența 
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celor două CIG anterioare, ar putea stabili, 
în viitor, orientările pentru organizarea 
CIG-urilor, în special, în privința 
participării Parlamentului European și în 
privința chestiunilor referitoare la 
transparență;

celor două CIG anterioare, ar putea stabili, 
în viitor, orientările pentru organizarea 
CIG-urilor, în special, în privința 
participării Parlamentului European și în 
privința chestiunilor referitoare la 
transparență; consideră că un astfel de 
acord interinstituțional ar trebui, în orice 
caz, să asigure Parlamentului European o 
mai mare diversitate de reprezentare decât 
până în prezent;

Or. de

Amendamentul 17
Andrzej Wielowieyski

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. salută rolul mai important jucat de 
Parlamentul European în controlul 
agențiilor Uniunii; subliniază, totuși, 
nevoia de a stabili reguli mai clare pentru 
exercitarea unui astfel de control în 
cooperare cu Consiliul, prin intermediul 
unui acord interinstituțional;

Or. en

Amendamentul 18
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de măsurile tranzitorii privind 
componența Parlamentului European; 
reamintește că în cazul în care astfel de 
măsuri sunt puse în aplicare astfel cum se 
prevede în concluziile Consiliului 
European din 11 și 12 decembrie 2008, va 

11. ia act de măsurile tranzitorii privind 
componența Parlamentului European, 
astfel cum sunt prezentate în concluziile 
Consiliului European din 11 și 12 
decembrie 2008; observă că decizia de a 
păstra trei locuri suplimentare pentru 
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fi necesară acordul politic al 
Parlamentului European, sau chiar 
aprobarea sa, în cazul în care astfel de 
măsuri sunt adoptate într-un context legal 
care necesită o astfel de aprobare;

Germania până în 2014 implică o 
derogare de la termenii Tratatului de la 
Lisabona și va impune, astfel, o 
schimbare în legislația primară înainte ca 
aceasta să poată fi aplicată; consideră că 
cei 18 membri pre-aleși în iunie 2009 ar 
trebui să rămână în Parlamentul 
European ca observatori de la data 
intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona; consideră, cu toate acestea, că 
aceștia ar trebui să înceapă exercitarea 
puterilor depline la o dată stabilită și 
simultan cu finalizarea tuturor 
procedurilor juridice naționale necesare; 
reamintește Consiliului că Parlamentul 
European poate câștiga drepturi 
importante de inițiativă și de emitere a 
unui aviz conform, în conformitate cu 
articolul 14 alineatul (2) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, astfel cum 
este modificat în Tratatul de la Lisabona, 
în privința componenței sale, drepturi pe 
care intenționează să le exercite pe 
deplin;

Or. en

Amendamentul 19
Jean-Luc Dehaene

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. ia act de măsurile tranzitorii privind 
componența Parlamentului European; 
reamintește că în cazul în care astfel de 
măsuri sunt puse în aplicare astfel cum se 
prevede în concluziile Consiliului 
European din 11 și 12 decembrie 2008, va 
fi necesară acordul politic al Parlamentului 
European, sau chiar aprobarea sa, în cazul 
în care astfel de măsuri sunt adoptate într-
un context legal care necesită o astfel de 
aprobare;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. nl

Amendamentul 20
Andrzej Wielowieyski

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră, de asemenea, că, având în 
vedere faptul că Consiliul European va 
face parte din arhitectura instituțională a  
UE, este nevoie să se specifice mai clar nu 
numai natura drepturilor sale, dar și 
natura obligațiilor sale, inclusiv un 
posibil control juridic al activităților sale;

Or. en

Amendamentul 21
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută instituirea unei președinții fixe 
pe termen lung a Consiliului European, 
care va contribui la asigurarea unei 
continuități și unei coerențe sporite a 
activităților acestei instituții și, prin 
urmare, a acțiunii Uniunii;

16. salută instituirea unei președinții fixe 
pe termen lung a Consiliului European, 
care va contribui la asigurarea unei 
continuități și unei coerențe sporite a 
activităților acestei instituții și, prin 
urmare, a acțiunii Uniunii; subliniază 
faptul că numirea Președintelui 
Consiliului European ar trebui să aibă loc 
cât mai curând posibil după intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
pentru a menține o legătură între durata 
legislaturii Parlamentului nou ales și 
perioada mandatului noii Comisii;

Or. en
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Amendamentul 22
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. salută instituirea unei președinții fixe 
pe termen lung a Consiliului European, 
care va contribui la asigurarea unei 
continuități și unei coerențe sporite a 
activităților acestei instituții și, prin 
urmare, a acțiunii Uniunii;

15. salută instituirea unei președinții fixe 
pe termen lung a Consiliului European, 
care va contribui la asigurarea unei 
continuități, a unei eficiențe și unei 
coerențe sporite a activităților acestei 
instituții și, prin urmare, a acțiunii Uniunii;

Or. el

Amendamentul 23
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. reamintește statelor membre că au 
fost de acord cu diminuarea importanței 
sistemului de rotație a Președinției 
Consiliului, care nu va mai prezida 
Consiliul European și Consiliul Afaceri 
Externe;

Or. en

Amendamentul 24
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că, deși noul tratat prevede 20. reamintește că, deși noul tratat prevede 
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asistarea Consiliului European de către 
Secretariatul General al Consiliului, 
cheltuielile specifice Consiliului European 
trebuie stabilite într-o parte separată a 
bugetului și trebuie să includă alocații 
specifice, care ar trebui stabilite în condiții 
rezonabile, destinate președintelui 
Consiliului European, care, în orice caz, va 
avea nevoie de asistența cabinetului său;

asistarea Consiliului European de către 
Secretariatul General al Consiliului, 
cheltuielile specifice Consiliului European 
trebuie stabilite într-o parte separată a 
bugetului și trebuie să includă alocații 
specifice, care ar trebui stabilite în condiții 
rezonabile, destinate președintelui 
Consiliului European, care, în orice caz, va 
avea nevoie de asistența cabinetului său;
observă că acordul tacit dintre cele două 
ramuri ale puterii legislative privind 
implicarea reciprocă în bugetele lor nu se 
aplică nici Consiliului European și nici 
Comisiei Europene, având în vedere 
faptul că în Tratat se interzice în mod 
explicit exercitarea unei funcții legislative 
de către Consiliul European;

Or. en

Amendamentul 25
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. reamintește că, deși noul tratat prevede 
asistarea Consiliului European de către 
Secretariatul General al Consiliului, 
cheltuielile specifice Consiliului European 
trebuie stabilite într-o parte separată a 
bugetului și trebuie să includă alocații 
specifice, care ar trebui stabilite în condiții 
rezonabile, destinate președintelui 
Consiliului European, care, în orice caz, va 
avea nevoie de asistența cabinetului său;

20. reamintește că, deși noul tratat prevede 
asistarea Consiliului European de către 
Secretariatul General al Consiliului, 
cheltuielile specifice Consiliului European 
trebuie stabilite într-o parte separată a 
bugetului și trebuie să includă alocații 
specifice, care ar trebui stabilite în condiții 
rezonabile, destinate președintelui 
Consiliului European, care va avea nevoie 
de asistența cabinetului său;

Or. de
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Amendamentul 26
Johannes Voggenhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. observă cu îngrijorare tendința 
Comisiei de a deveni un fel de 
„administrator de contract” pentru 
Consiliu; îndeamnă Consiliul să respecte 
independența Comisiei ca element 
fundamental în echilibrul instituțional;

Or. de

Amendamentul 27
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. în acest sens, consideră că este necesar 
ca șefii de stat și de guvern să fie implicați 
îndeaproape în lucrările Consiliului 
Afaceri Generale, în special, prim-
ministrul/șeful de stat al statului membru 
care asigură președinția Consiliului, fie 
direct, fie prin intermediul unui ministru 
delegat, pentru a asigura buna funcționare 
a Consiliului Afaceri Generale, în calitate 
de organ responsabil de coordonarea 
diferitelor formațiuni ale Consiliului, de 
arbitrajul privind prioritățile și de 
soluționarea conflictelor pentru care, în 
prezent, Consiliul European este sesizat
prea frecvent;

25. în acest sens, consideră că poate fi 
necesar ca prim-ministrul/șeful de stat al 
statului membru care asigură președinția 
Consiliului să prezideze personal și să 
asigure buna funcționare a Consiliului 
Afaceri Generale, în calitate de organ 
responsabil de coordonarea diferitelor 
formațiuni ale Consiliului, de arbitrajul 
privind prioritățile și de soluționarea 
conflictelor pentru care, în prezent, 
Consiliul European este sesizat prea 
frecvent;

Or. en
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Amendamentul 28
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. recunoaște riscul pe care îl reprezintă 
întreruperea coordonării între diversele 
formațiuni ale Consiliului, ca urmare a 
noului sistem de președinții, și subliniază, 
în vederea evitării acestor riscuri, 
importanța „noilor troika” fixe, de 18 luni 
(grupuri de trei președinții), care vor 
împărți președințiile diferitelor formațiuni 
ale Consiliului (cu excepția Consiliului 
Afaceri Externe și a Eurogrup) și a 
COREPER pentru a asigura coerența, 
pertinența și continuitatea lucrărilor 
Consiliului în ansamblu, precum și 
cooperarea interinstituțională necesară 
pentru buna desfășurare a procedurii 
legislativă și bugetară, de comun acord cu 
Parlamentul European;

25. recunoaște dificultățile mari ale
coordonării între diversele formațiuni ale 
Consiliului, ca urmare a noului sistem de 
președinții, și subliniază, în vederea evitării 
acestor riscuri, importanța „noilor troika” 
fixe, de 18 luni (grupuri de trei președinții), 
care vor împărți președințiile diferitelor 
formațiuni ale Consiliului (cu excepția 
Consiliului Afaceri Externe și a Eurogrup) 
și a COREPER pentru a asigura coerența, 
pertinența și continuitatea lucrărilor 
Consiliului în ansamblu, precum și 
cooperarea interinstituțională necesară 
pentru buna desfășurare a procedurii 
legislativă și bugetară, de comun acord cu 
Parlamentul European ;

Or. el

Amendamentul 29
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră esențială dezvoltarea de către 
troika a unei cooperări active și 
permanente, în cadrul mandatului comun al 
acestora; subliniază importanța 
programului comun al fiecăreia dintre 
troika de 18 luni pentru funcționarea 
Uniunii, astfel cum este prezentat la 
punctul 51 din prezenta rezoluție; invită 
cele trei troika, la începutul mandatului lor 
comun, să prezinte Parlamentului reunit în 

27. consideră esențială dezvoltarea de către 
troika a unei cooperări active și 
permanente, în cadrul mandatului comun al 
acestora; subliniază importanța 
programului comun al fiecăreia dintre 
troika de 18 luni pentru funcționarea 
Uniunii, astfel cum este prezentat la 
punctul 51 din prezenta rezoluție; invită 
cele trei troika, la începutul mandatului lor 
comun, să prezinte Parlamentului reunit în 
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ședința plenară programul comun al 
acestora;

ședința plenară programul comun al 
acestora; observă că noile acorduri 
implică faptul că programul președinției 
colective ar trebui să fie operațional și nu 
ar trebui să se amestece cu programarea 
politică a activității Uniunii, care trebuie 
să fie supusă unor noi proceduri 
democratice (și cu atât mai mult să nu 
devină o ocazie de a accentua mândria 
națională a celor trei guverne 
participante);

Or. en

Amendamentul 30
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. consideră esențială dezvoltarea de către 
troika a unei cooperări active și 
permanente, în cadrul mandatului comun al 
acestora; subliniază importanța 
programului comun al fiecăreia dintre 
troika de 18 luni pentru funcționarea 
Uniunii, astfel cum este prezentat la 
punctul 51 din prezenta rezoluție; invită 
cele trei troika, la începutul mandatului lor 
comun, să prezinte Parlamentului reunit în 
ședința plenară programul comun al
acestora;

27. consideră esențială dezvoltarea de către 
troika a unei cooperări active și 
permanente, în cadrul mandatului comun al 
acestora; subliniază importanța 
programului comun al fiecăreia dintre 
troika de 18 luni pentru funcționarea 
Uniunii, astfel cum este prezentat la 
punctul 51 din prezenta rezoluție; invită 
cele trei troika, la începutul mandatului lor 
comun, să prezinte Parlamentului reunit în 
ședința plenară propunerile de planificare 
pentru deliberările legislative ale acestora;

Or. en

Amendamentul 31
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 29
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. subliniază că prim-ministrul sau șeful 
de stat al statului care asigură președinția 
prin rotație a Consiliului trebuie sa fie 
interlocutorul privilegiat al Parlamentului 
European cu privire la activitățile 
președinției; consideră că acesta ar trebui 
invitat să se adreseze Parlamentului în 
ședința plenară, să îi prezinte acestuia 
programul activităților președinției și să îl 
informeze cu privire la evoluțiile și 
rezultatele înregistrate în perioada 
primelor șase luni ale mandatului său, 
precum și să prezinte, spre dezbatere, orice 
altă temă politică relevantă care intervine 
în cursul mandatului său;

29. subliniază că prim-ministrul sau șeful 
de stat al statului care asigură președinția 
prin rotație a Consiliului trebuie sa fie 
interlocutorul privilegiat al Parlamentului 
European cu privire la activitățile 
președinției; consideră că acesta ar trebui 
invitat să se adreseze comisiilor 
parlamentare precum și să prezinte, spre 
dezbatere, orice altă temă politică relevantă 
care intervine în cursul mandatului său;

Or. en

Amendamentul 32
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. consideră, cu toate acestea, că nu va 
mai fi adecvat ca Președinția în sistem de 
rotație a Consiliului  să prezinte un 
„program” Parlamentului, având în 
vedere că acesta/aceasta va prezida 
cealaltă ramură a puterii legislative, fără 
a exercita funcții executive;

Or. en

Amendamentul 33
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 32a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. observă că principiul egalității de gen 
nu se reflectă în prezent în mod adecvat în 
colegiul de comisari; subliniază faptul că 
numai 9 din cei 27 de comisari europeni 
sunt femei; invită statele membre să ia în 
considerare atât bărbați cât și femei 
pentru posturile de comisari europeni;

Or. en

Amendamentul 34
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, va 
schimba natura desemnării acestuia;

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, nu va 
schimba fundamental natura desemnării 
acestuia; subliniază faptul că, în 
conformitate cu Tratatul de la Nisa și 
Tratatul de la Lisabona, Consiliul 
European este instituția responsabilă cu 
numirile; observă, astfel, că alegerea 
Președintelui Comisiei de către 
Parlamentul European este, înainte de 
toate, o diferență percepută în comparație 
cu procedura în vigoare; subliniază, 
astfel, că în Tratatul de la Lisabona nu s-
a introdus nicio diferență esențială în 
relația dintre Parlament și Comisie;

Or. nl
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Amendamentul 35
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, va 
schimba natura desemnării acestuia;

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, care ar 
trebui să ia în considerare principiul 
egalității de gen, va schimba natura 
desemnării acestuia;

Or. en

Amendamentul 36
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, va 
schimba natura desemnării acestuia;

33. subliniază că alegerea Președintelui 
Comisiei de către Parlamentul European, la 
propunerea Consiliului European, va 
conferi o pronunțată natură politică
desemnării acestuia;

Or. el

Amendamentul 37
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 38

Propunerea de rezoluție Amendamentul

38. sugerează ca Președintele Consiliului 
European să fie mandatat de către Consiliul 
European (singur sau cu o delegație) să 
conducă aceste consultări și ca acesta să se 

38. sugerează ca Președintele Consiliului 
European să fie mandatat de către Consiliul 
European (singur sau cu o delegație) să 
conducă aceste consultări și ca acesta să se 
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consulte cu Președintele Parlamentului 
European pentru a organiza reuniunile 
necesare cu toți liderii grupurilor politice 
din Parlamentul European, însoțiți eventual 
de liderii familiilor politice europene (sau 
de o delegație a acestora), precum și ca 
Președintele Consiliului European să 
prezinte ulterior un raport în acest sens 
Consiliului European;

consulte cu Președintele Parlamentului 
European pentru a organiza reuniunile 
necesare cu toți liderii grupurilor politice 
din Parlamentul European, însoțiți eventual 
de liderii partidelor politice europene (sau 
de o delegație a acestora), precum și ca 
Președintele Consiliului European să 
prezinte ulterior un raport în acest sens 
Consiliului European;

Or. en

Amendamentul 38
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 39

Propunerea de rezoluție Amendamentul

39. consideră că, în conformitate cu 
Declarația 6 anexată la Actul Final 
menționat anterior, alegerea persoanelor 
candidate la posturile de Președinte al 
Consiliului European, Președinte al 
Comisiei si Înalt Reprezentant, trebuie să ia 
în considerare necesitatea respectării 
diversității geografice și demografice a 
Uniunii și a statelor membre;

39. consideră că, în conformitate cu 
Declarația 6 anexată la Actul Final 
menționat anterior, alegerea persoanelor 
candidate la posturile de Președinte al 
Consiliului European, Președinte al 
Comisiei si Înalt Reprezentant, trebuie să 
ia în considerare în primul rând 
competențele relevante ale candidaților;
recunoaște, în plus, că trebuie să ia în 
considerare necesitatea respectării 
diversității geografice și demografice a 
Uniunii și a statelor membre;

Or. nl

Amendamentul 39
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 41

Propunerea de rezoluție Amendamentul

41. în acest sens, consideră că, în mod 41. în acest sens, consideră că procesul de 
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ideal, procesul de numire ar trebui să aibă 
loc după alegerile pentru Parlamentul
European, pentru a lua în considerare 
rezultatele electorale, care vor juca un rol 
important în alegerea Președintelui 
Comisiei; subliniază că numai după 
alegerea acestuia va fi posibilă asigurarea 
echilibrului necesar;

numire ar trebui să aibă loc după alegerile 
pentru Parlamentul European, pentru a lua 
în considerare rezultatele electorale, care 
vor juca un rol primordial în alegerea 
Președintelui Comisiei; subliniază că 
numai după alegerea acestuia va fi posibilă 
asigurarea echilibrului necesar;

Or. el

Amendamentul 40
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 42 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– săptămânile 5 și 6 după alegeri: contacte 
între candidatul la președinția Comisiei și 
grupurile politice; prezentarea acestui 
candidat Parlamentului European; votul 
Parlamentului European cu privire la 
candidatul la președinția Comisiei;

– săptămânile 5 și 6 după alegeri: contacte 
între candidatul la președinția Comisiei și 
grupurile politice; declarațiile acestui 
candidat și prezentarea orientărilor sale 
politice Parlamentului European; votul 
Parlamentului European cu privire la 
candidatul la președinția Comisiei;

Or. en

Amendamentul 41
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 42 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– octombrie: Parlamentul European 
votează întregul colegiu (inclusiv Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte); Consiliul 
European aprobă noua Comisie; noua 
Comisie intră în funcție;

– octombrie: prezentarea colegiului de 
comisari și a programului lor în fața 
Parlamentului European; vot pentru
întregul colegiu (inclusiv Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte); Consiliul 
European aprobă noua Comisie; noua 
Comisie intră în funcție;
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Or. en

Amendamentul 42
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că, în cazul în care Consiliul 
începe procedura de desemnare a 
președintelui noii Comisii imediat după 
alegerile din iunie 20091, acesta ar trebui să 
țină cont în mod corespunzător de termenul 
necesar pentru a permite încheierea 
informală a procedurii de consultare 
prevăzute de Tratatul de la Lisabona; 
consideră că Președintele Comisiei, care ar 
putea fi aprobat de Președintele
Parlamentului European, în temeiul 
procedurii de la Nisa, ar putea fi ales 
ulterior în conformitate cu Tratatul de la 
Lisabona, în cazul în care acesta intră în 
vigoare, fără a fi necesară reluarea 
procedurii de desemnare de la început;

45. consideră că, în cazul în care Consiliul 
începe procedura de desemnare a 
președintelui noii Comisii după alegerile 
din iunie 2009, acesta ar trebui să țină cont 
în mod corespunzător de termenul necesar 
pentru a permite încheierea informală a 
procedurii de consultare politică cu noii 
reprezentanți aleși ai grupurilor politice, 
prevăzută de Tratatul de la Lisabona;
consideră, astfel, că noul Președinte al
Comisiei ar trebui desemnat de către 
Consiliul European abia la începutul 
lunii iulie, care ar putea fi atunci aprobat 
de o majoritate simplă a Parlamentului 
European, în conformitate cu Tratatul de 
la Nisa;

Or. en

Amendamentul 43
Jean-Luc Dehaene

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. consideră că, în cazul în care Consiliul 
începe procedura de desemnare a 
președintelui noii Comisii imediat după 
alegerile din iunie 20091, acesta ar trebui 
să țină cont în mod corespunzător de 
termenul necesar pentru a permite 

45. consideră că, în cazul în care Consiliul 
începe procedura de numire a președintelui 
noii Comisii imediat după alegerile din 
iunie 20091, acesta ar trebui să țină cont în 
mod corespunzător de termenul necesar 
pentru a permite încheierea informală a 

                                               
1 Astfel cum este prevăzut în Declarația de numire a noii Comisii, convenită la 11 și 12 decembrie 2008.
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încheierea informală a procedurii de 
consultare prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona; consideră că Președintele 
Comisiei, care ar putea fi aprobat de 
Președintele Parlamentului European, în 
temeiul procedurii de la Nisa, ar putea fi 
ales ulterior în conformitate cu Tratatul 
de la Lisabona, în cazul în care acesta 
intră în vigoare, fără a fi necesară 
reluarea procedurii de desemnare de la 
început;

procedurii de consultare prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona; consideră că, în 
aceste condiții, esența noilor sale 
prerogative ar fi respectată, iar 
Parlamentul European ar putea demara 
aprobarea numirii Președintelui Comisiei;

Or. en

Amendamentul 44
Andrew Duff

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază că, în orice caz, procedura 
de numire a noului colegiu ar trebui lansată 
numai după ce este cunoscut rezultatul 
noului referendum din Irlanda; subliniază 
că astfel instituțiile ar cunoaște integral 
viitorul cadru juridic în care noua Comisie 
și-ar exercita mandatul și ar putea lua în 
considerare pe deplin competențele care le 
revin fiecăreia în cadrul procedurii, precum 
și compoziția, structura și competențele 
noii Comisii; în cazul în care rezultatul 
referendumului este pozitiv, aprobarea 
formală a noului colegiu de către 
Parlamentul European nu va avea loc decât 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și după alegerea Președintelui 
Comisiei;

46. subliniază că, în orice caz, procedura 
de numire a noului colegiu ar trebui lansată 
numai după ce este cunoscut rezultatul 
noului referendum din Irlanda; subliniază 
că astfel instituțiile ar cunoaște integral 
viitorul cadru juridic în care noua Comisie 
și-ar exercita mandatul și ar putea lua în 
considerare pe deplin competențele care le 
revin fiecăreia în cadrul procedurii, precum 
și compoziția, structura și competențele 
noii Comisii; în cazul în care rezultatul 
referendumului este pozitiv, aprobarea 
formală a noului colegiu, inclusiv a 
Președintelui și a 
Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant
de către Parlamentul European nu va avea 
loc decât după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona;

Or. en
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Amendamentul 45
Jean-Luc Dehaene

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. subliniază că, în orice caz, procedura 
de numire a noului colegiu ar trebui lansată 
numai după ce este cunoscut rezultatul 
noului referendum din Irlanda; subliniază 
că astfel instituțiile ar cunoaște integral 
viitorul cadru juridic în care noua Comisie 
și-ar exercita mandatul și ar putea lua în 
considerare pe deplin competențele care le 
revin fiecăreia în cadrul procedurii, precum 
și compoziția, structura și competențele 
noii Comisii; în cazul în care rezultatul 
referendumului este pozitiv, aprobarea 
formală a noului colegiu de către 
Parlamentul European nu va avea loc decât 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona și după alegerea Președintelui 
Comisiei;

46. subliniază că, în orice caz, procedura 
de numire a noului colegiu ar trebui lansată 
numai după ce este cunoscut rezultatul 
noului referendum din Irlanda; subliniază 
că astfel instituțiile ar cunoaște integral 
viitorul cadru juridic în care noua Comisie 
și-ar exercita mandatul și ar putea lua în 
considerare pe deplin competențele care le 
revin fiecăreia în cadrul procedurii, precum 
și compoziția, structura și competențele 
noii Comisii; în cazul în care rezultatul 
referendumului este pozitiv, aprobarea 
formală a noului colegiu de către 
Parlamentul European nu va avea loc decât 
după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona;

Or. en

Amendamentul 46
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. consideră că trecerea la acest sistem de 
programare financiară și politică cincinală 
necesită prelungirea până la sfârșitul anului 
2015 a cadrului financiar actual înscris în 
Acordul interinstituțional privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară, 
viitorul cadru financiar intrând în vigoare 

50. consideră că trecerea la acest sistem de 
programare financiară și politică cincinală 
necesită prelungirea până la sfârșitul anului 
2016 a cadrului financiar actual înscris în 
Acordul interinstituțional privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară1, 
viitorul cadru financiar intrând în vigoare 

                                               
1 Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 
bugetară și buna gestiune financiară (JO C 139, 14.6.2006, p. 1). Acord modificat ultima dată prin Decizia 
371/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 128, 16.5.2008, p. 8).
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la începutul anului 2016; la începutul anului 20171;

Or. el

Amendamentul 47
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 51 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Consiliul Afaceri Generale, în colaborare 
cu Parlamentul European, ar trebui să 
adopte programul operațional al 
activităților fiecărui grup al celor trei 
președinții, pentru durata totală a 
mandatului de 18 luni al acestora, program
care să fie folosit drept cadru operațional 
individual pentru fiecare președinție, pe 
durata celor șase luni de activitate;

– Consiliul Afaceri Generale, în colaborare 
cu Parlamentul European, ar trebui să 
adopte calendar operațional al activităților 
fiecărui grup al celor trei președinții, pentru 
durata totală a mandatului de 18 luni al 
acestora, care să fie folosit drept cadru 
pentru calendarul operațional individual 
pentru fiecare președinție, pe durata celor 
șase luni de activitate;

Or. en

Amendamentul 48
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 51 - liniuța 2a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Parlamentul European ar trebui să se 
consulte cu celelalte instituții ale Uniunii 
Europene pentru a încheia acorduri 
privind modalitatea și frecvența cu care 
Parlamentul trebuie să fie informat cu 
privire la diversele programe în cadrul 
sesiunilor sale plenare;

                                                                                                                                                  
1 În conformitate cu raportul Böge privind revizuirea interimară a cadrului financiar 2007-2013 (INI/2008/2055) 
și cu raportul Guy-Quint privind aspectele financiare ale Tratatului de la Lisabona (INI/2008/2054). 
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Or. nl

Amendamentul 49
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. subliniază importanța noii dimensiuni 
pe care Tratatul de la Lisabona o acordă 
acțiunii externe a Uniunii în ansamblu, 
fiind inclusă și PESC, care, împreună cu 
personalitatea juridică a Uniunii și cu 
celelalte inovații instituționale relevante în 
acest domeniu [în special, crearea postului 
de Înalt Reprezentant cu funcție dublă și a 
Serviciului european pentru acțiune externă 
(SEAE)], ar putea fi un factor 
determinant pentru coerența și eficiența 
acțiunii Uniunii în acest domeniu și ar 
putea spori vizibilitatea acesteia ca actor 
mondial pe scena internațională;

52. subliniază incertitudinea noii 
dimensiuni pe care Tratatul de la Lisabona 
o acordă acțiunii externe a Uniunii în 
ansamblu, fiind inclusă și PESC, care, 
împreună cu personalitatea juridică a 
Uniunii și cu celelalte inovații 
instituționale relevante în acest domeniu 
[în special, crearea postului de Înalt 
Reprezentant cu funcție dublă și a 
Serviciului european pentru acțiune externă 
(SEAE)], ar trebui să confere coerență  
acțiunii externe a Uniunii; observă că 
eficiența acestei acțiuni externe va fi în 
mare măsură dependentă de responsabilii 
posturilor care vor fi numiți și că aceasta 
este o bază mult prea lipsită de certitudine 
pentru a saluta deja aceste inovări;

Or. nl

Amendamentul 50
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 52

Propunerea de rezoluție Amendamentul

52. subliniază importanța noii dimensiuni 
pe care Tratatul de la Lisabona o acordă 
acțiunii externe a Uniunii în ansamblu, 
fiind inclusă și PESC, care, împreună cu 
personalitatea juridică a Uniunii și cu 
celelalte inovații instituționale relevante în 
acest domeniu [în special, crearea postului 

52. subliniază importanța noii dimensiuni 
pe care Tratatul de la Lisabona o acordă 
acțiunii externe a Uniunii în ansamblu, 
fiind inclusă și PESC, care, împreună cu 
personalitatea juridică a Uniunii și cu 
celelalte inovații instituționale relevante în 
acest domeniu [în special, crearea postului 
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de Înalt Reprezentant cu funcție dublă și a 
Serviciului european pentru acțiune externă 
(SEAE)], ar putea fi un factor determinant 
pentru coerența și eficiența acțiunii Uniunii 
în acest domeniu și ar putea spori 
vizibilitatea acesteia ca actor mondial pe 
scena internațională;

de Înalt Reprezentant cu funcție dublă și a 
Serviciului european pentru acțiune externă 
(SEAE)], ar putea fi un factor determinant 
pentru coerența și eficiența acțiunii Uniunii 
în acest domeniu și ar putea spori în mod 
semnificativ vizibilitatea acesteia ca actor 
mondial pe scena internațională;

Or. el

Amendamentul 51
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră crearea postului cu funcție 
dublă de Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
ca o etapă esențială pentru a asigura 
coerența și vizibilitatea globală a acțiunii 
externe a Uniunii;

54. nu consideră crearea postului cu 
funcție dublă de Înalt 
Reprezentant/Vicepreședinte în mod 
automat o garanție pentru o mai bună 
vizibilitate globală a acțiunii externe a 
Uniunii; își exprimă, în primul rând, 
îngrijorarea privind conflictul latent de 
competențe dintre Consiliul European, 
Consiliul Afaceri Externe și Comisie;
observă că Parlamentul European 
contribuie la acest conflict latent de 
competențe prin declararea repetată a 
faptului că politica externă a Uniunii 
trebuie să fie, în primul rând, 
responsabilitatea Comisiei; este convins 
de faptul că această poziție a 
Parlamentului va pune o presiune 
considerabilă asupra Înaltului 
Reprezentant;

Or. nl
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Amendamentul 52
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră crearea postului cu funcție 
dublă de Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
ca o etapă esențială pentru a asigura 
coerența și vizibilitatea globală a acțiunii 
externe a Uniunii;

54. consideră crearea postului cu funcție 
dublă de Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
ca o etapă esențială pentru a asigura 
coerența și vizibilitatea globală a acțiunii 
externe a Uniunii; Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele numit ar 
trebui, de asemenea, să reflecte 
diversitatea Uniunii;

Or. en

Amendamentul 53
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 54

Propunerea de rezoluție Amendamentul

54. consideră crearea postului cu funcție 
dublă de Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
ca o etapă esențială pentru a asigura 
coerența și vizibilitatea globală a acțiunii 
externe a Uniunii;

54. consideră crearea postului cu funcție 
dublă de Înalt Reprezentant/Vicepreședinte 
ca o etapă esențială pentru a asigura 
coerența, eficiența și vizibilitatea globală a 
acțiunii externe a Uniunii;

Or. el

Amendamentul 54
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 56

Propunerea de rezoluție Amendamentul

56. subliniază că SEAE va avea un rol 
fundamental în sprijinirea activităților 

subliniază că SEAE poate avea un rol 
fundamental în sprijinirea activităților 
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Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte și va
constitui un element esențial pentru 
succesul noii abordări integrate a Uniunii 
în domeniul acțiunii externe; subliniază că 
instituirea noului serviciu va necesita o 
propunere oficială a Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte, care nu va fi 
posibilă decât după ce acesta intră în 
funcție și care nu poate fi adoptată de 
Consiliu decât după aprobarea Comisiei și 
avizul Parlamentului European; își 
declară intenția de a-și exercita în mod 
deplin competențele bugetare cu privire la 
instituirea SEAE; 

Înaltului Reprezentant/Vicepreședinte și 
poate constitui un element esențial pentru 
succesul noii abordări integrate a Uniunii 
în domeniul acțiunii externe; este, totuși, 
preocupat de faptul că, din perspectiva 
Tratatului, puține aspecte se pot afirma cu 
certitudine în ceea ce privește sarcinile și 
componența personalului din acest 
serviciu; invită Înaltul Reprezentant/ 
Vicepreședinte care va fi numit să nu 
folosească acest serviciu extern ca un 
substitut pentru ambasadele naționale din 
țările terțe; își declară intenția de a-și 
exercita în mod deplin competențele 
bugetare cu privire la instituirea SEAE;

Or. nl

Amendamentul 55
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. subliniază că sarcinile Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte sunt extrem 
de costisitoare și că vor necesita o 
cooperare strânsă cu celelalte instituții, în 
special cu Președintele Comisiei, față de 
care acesta este responsabil din punct de 
vedere politic, în domeniul relațiilor 
externe care țin de competența Comisiei, 
cu președinția Consiliului asigurată prin 
rotație și cu Președintele Consiliului 
European;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 56
Costas Botopoulos

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. subliniază că realizarea obiectivelor 
care au dus la crearea postului de Înalt 
Reprezentant/Vicepreședinte va depinde în 
mare măsură de relațiile de încredere 
politică dintre Președintele Comisiei și 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte, 
precum și de capacitatea Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte de a coopera 
în mod fructuos cu Președintele Consiliului 
European, cu președinția asigurată prin 
rotație a Consiliului și cu ceilalți comisari 
care, sub coordonarea acestuia, sunt 
însărcinați cu exercitarea competențelor 
specifice în domeniul acțiunii externe a 
Uniunii;

58. subliniază că realizarea obiectivelor 
care au dus la crearea postului de Înalt 
Reprezentant/Vicepreședinte va depinde în 
mare măsură de relațiile de încredere 
politică dintre Președintele Comisiei și 
Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte, 
precum și de capacitatea Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte de a coopera 
în mod fructuos cu Președintele Consiliului 
European, cu președinția asigurată prin 
rotație a Consiliului și cu ceilalți comisari 
care, sub coordonarea acestuia, sunt 
însărcinați cu exercitarea competențelor 
specifice în domeniul acțiunii externe a 
Uniunii; îndeamnă, astfel, ca în procedura 
de selecție a persoanelor care vor ocupa 
posturile de Președinte al Comisiei și de 
Înalt Reprezentant/Vicepreședinte, să se 
țină în mod deosebit seama de criteriile 
care trebuie îndeplinite privind abilitatea 
acestora de a colabora și de a construi o 
relație de încredere reciprocă atât la nivel 
personal, cât și la nivel politic;

Or. el

Amendamentul 57
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită Comisiei și Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte să valorifice 
pe deplin posibilitatea prezentării 
inițiativelor comune în domeniul relațiilor 

59. solicită Comisiei și Înaltului 
Reprezentant/Vicepreședinte să valorifice 
pe deplin posibilitatea prezentării 
inițiativelor comune în domeniul relațiilor 
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externe, pentru a spori coeziunea dintre 
diferitele domenii de acțiune ale Uniunii în 
sfera relațiilor externe și pentru a extinde 
posibilitatea ca acestea să fie adoptate de 
Consiliu în domeniul PESC;

externe, pentru a spori coeziunea dintre 
diferitele domenii de acțiune ale Uniunii în 
sfera relațiilor externe și pentru a extinde 
posibilitatea ca acestea să fie adoptate de 
Consiliu în domeniul PESC; subliniază, în 
acest sens, nevoia de a avea o 
supraveghere parlamentară a măsurilor 
din politica externă și de securitate; 

Or. de

Amendamentul 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte ar 
trebui să propună numirea unor 
reprezentanți speciali, cu un mandat definit 
în mod clar, în conformitate cu articolul 33 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
care să îl asiste în domeniile sale de 
competență specifice privind chestiunile 
legate de PESC (acești reprezentanți
speciali desemnați de Consiliu ar trebui, de 
asemenea, să fie audiați de Parlamentul 
European și ar trebui să informeze cu 
regularitate Parlamentul European cu 
privire la activitatea lor);

- Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte ar 
trebui să propună numirea unor 
reprezentanți speciali, ținând cont de 
reprezentarea egală a femeilor și 
bărbaților, cu un mandat definit în mod 
clar, în conformitate cu articolul 33 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, care 
să îl asiste în domeniile sale de competență 
specifice privind chestiunile legate de 
PESC (acești reprezentanți speciali 
desemnați de Consiliu ar trebui, de 
asemenea, să fie audiați de Parlamentul 
European și ar trebui să informeze cu 
regularitate Parlamentul European cu 
privire la activitatea lor);

Or. en

Amendamentul 59
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – liniuța 1



PE420.191v01-00 34/36 AM\769560RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte ar 
trebui să propună numirea unor 
reprezentanți speciali, cu un mandat definit 
în mod clar, în conformitate cu articolul 33 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
care să îl asiste în domeniile sale de 
competență specifice privind chestiunile 
legate de PESC (acești reprezentanți 
speciali desemnați de Consiliu ar trebui, de 
asemenea, să fie audiați de Parlamentul 
European și ar trebui să informeze cu 
regularitate Parlamentul European cu 
privire la activitatea lor);

- Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte ar 
trebui să propună numirea unor 
reprezentanți speciali, ținând cont de 
reprezentarea egală a femeilor și 
bărbaților, cu un mandat definit în mod 
clar, în conformitate cu articolul 33 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, care 
să îl asiste în domeniile sale de competență 
specifice privind chestiunile legate de 
PESC (acești reprezentanți speciali 
desemnați de Consiliu ar trebui, de 
asemenea, să fie audiați de Parlamentul 
European și ar trebui să informeze cu 
regularitate Parlamentul European cu 
privire la activitatea lor);

Or. en

Amendamentul 60
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 60 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– atunci când nu poate participa la 
reuniunile sau evenimentele internaționale 
la nivel ministerial în domeniul PESC, la 
cererea sa, Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte ar trebui 
înlocuit fie de ministrul de externe al 
statului membru care deține președinția la 
acea dată, fie de un reprezentant special, în 
cazul în care reuniunea sau evenimentul 
respectiv privesc chestiuni care țin de 
mandatul acestuia;

– atunci când nu poate participa la 
reuniunile sau evenimentele internaționale 
la nivel ministerial în domeniul PESC, la 
cererea sa, Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte ar trebui 
înlocuit fie de ministrul de externe al 
statului membru care deține președinția la 
acea dată sau de un alt comisar, fie de un 
reprezentant special, în cazul în care 
reuniunea sau evenimentul respectiv 
privesc chestiuni care țin de mandatul 
acestuia;

Or. en
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Amendamentul 61
Bastiaan Belder

Propunere de rezoluție
Punctul 61a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61a. observă că orientările de mai sus pot 
contribui la stabilirea modului de 
împărțire a sarcinilor între Președintele 
Consiliului European, Președintele 
Comisiei și Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte; reamintește 
faptul că postul cu funcție dublă de Înalt 
Reprezentant/Vicepreședinte prezintă 
riscul ca responsabilul acestui post să 
acționeze, mai întâi de toate, ca 
negociator, dar să joace doar un rol 
secundar la nivel de politici în comparație 
cu Președintele Consiliului European și 
Președintele Comisiei; este preocupat de 
faptul că Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte se va 
confrunta, în mai mare măsură, cu 
aceleași probleme pe care le are actualul 
Înalt Reprezentant; observă că Uniunea 
Europeană a ales din nou să mascheze 
lipsa unei adevărate politici externe și de 
securitate comune prin crearea unor 
posturi noi;   

Or. nl

Amendamentul 62
Richard Corbett

Propunere de rezoluție
Punctul 62

Propunerea de rezoluție Amendamentul

62. consideră că, în anumite situații 
specifice, este de asemenea posibil ca 
Președintelui Consiliului, în special 
președintelui Consiliului Afaceri Generale 

62. consideră că nu va mai fi de dorit ca 
Președintele Consiliului, în special 
președintelui Consiliului Afaceri Generale 
(mai ales prim-ministrul statului membru 
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(mai ales prim-ministrul statului membru 
care asigură președinția), dar și
președintelui unei formațiuni sectoriale 
specifice a Consiliului, să li se ceara să 
exercite funcția de reprezentare externă a 
Uniunii, de comun acord cu Președintele 
Consiliului European și cu Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședinte;

care asigură președinția) sau Președintele 
unei formațiuni sectoriale specifice a 
Consiliului, să li se ceara să exercite 
funcția de reprezentare externă a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 63
Jo Leinen

Propunere de rezoluție
Punctul 63

Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. subliniază importanța coordonării și 
colaborării tuturor actorilor responsabili cu 
aceste sarcini de reprezentare externă a 
Uniunii, pentru a asigura coerența și 
vizibilitatea Uniunii pe plan internațional;

63. subliniază importanța coordonării și 
colaborării tuturor actorilor responsabili cu 
aceste sarcini de reprezentare externă a 
Uniunii, pentru a evita conflictele de 
competență și pentru a asigura coerența și 
vizibilitatea Uniunii pe plan internațional;

Or. de
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