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16.11.2016 A8-0317/1 

Alteração  1 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta as conclusões do 

Conselho, de 25 de novembro de 2013, 

18 de novembro de 2014, 

18 de maio de 2015 e 27 de junho de 2016, 

relativas à Política Comum de Segurança e 

Defesa, 

Tendo em conta as conclusões do 

Conselho, de 25 de novembro de 2013, 

18 de novembro de 2014, 

18 de maio de 2015, 27 de junho de 2016 e 

17 de outubro de 2016, relativas à Política 

Comum de Segurança e Defesa, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/2 

Alteração  2 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o Plano de Execução 

da Política Comum de Segurança e 

Defesa apresentado pela VP/AR Federica 

Mogherini, em 14 de novembro de 2016, e 

as conclusões do Conselho de 14 de 

novembro de 2016 sobre a execução da 

Estratégia Global da UE no domínio da 

Segurança e da Defesa, 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/3 

Alteração  3 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Congratula-se com o futuro roteiro 

para a PCSD, que será apresentado pela 

VP/AR e incluirá um calendário e medidas 

concretos; considera que este roteiro 

deverá completar o plano de ação europeu 

em matéria de defesa; sublinha a 

necessidade de reforçar a componente 

militar da PCSD; defende firmemente que 

os Estados-Membros devem coordenar o 

investimento na segurança e defesa, assim 

como aumentar o apoio financeiro para a 

investigação de defesa a nível da UE; 

14. Congratula-se com o roteiro para a 

PCSD, apresentado pela VP/AR, que 

incluirá um calendário e medidas 

concretos; congratula-se com o facto de 

este roteiro completar o futuro plano de 

ação europeu em matéria de defesa; 

sublinha a necessidade de reforçar a 

componente militar da PCSD; defende 

firmemente que os Estados-Membros 

devem coordenar o investimento na 

segurança e defesa, assim como aumentar o 

apoio financeiro para a investigação de 

defesa a nível da UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/4 

Alteração  4 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta que são necessários um 

empenhamento, uma apropriação e um 

apoio enérgicos por parte dos 

Estados-Membros e dos parlamentos 

nacionais, em estreita cooperação com 

todos os organismos relevantes da UE, para 

assegurar a aplicação rápida e efetiva do 

nível político de ambição, das prioridades e 

da abordagem global da EUGS sob a forma 

de um Livro Branco da UE sobre 

Segurança e Defesa; congratula-se com os 

trabalhos em curso da AR/VP no processo 

de aplicação; sublinha o facto de ser 

necessário afetar recursos adequados para a 

execução da EUGS e para uma PCSD 

eficaz e mais sólida; 

18. Salienta que são necessários um 

empenhamento, uma apropriação e um 

apoio enérgicos por parte dos 

Estados-Membros e dos parlamentos 

nacionais, em estreita cooperação com 

todos os organismos relevantes da UE, para 

assegurar a aplicação rápida e efetiva do 

nível político de ambição, das prioridades e 

da abordagem global da EUGS sob a forma 

de um Livro Branco da UE sobre 

Segurança e Defesa, precedido pelo Plano 

de Execução da Política Comum de 

Segurança e Defesa; salienta a relação 

estreita entre este plano e a execução, a 

nível mais lato, da EUGS, o próximo 

plano de ação europeu em matéria de 

defesa da Comissão e a aplicação da 

Declaração Conjunta UE-NATO, 

assinada em Varsóvia; congratula-se com 

os trabalhos em curso da AR/VP e dos 

Estados-Membros no processo de 

aplicação; sublinha o facto de ser 

necessário afetar recursos adequados para a 

execução da EUGS e para uma PCSD 

eficaz e mais sólida; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/5 

Alteração  5 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Considera que é necessário desenvolver 

uma estratégia setorial no seguimento da 

estratégia global para a política externa e 

de segurança da União, a aprovar e a 

apresentar pelo Conselho, a qual deverá 

especificar melhor o nível de ambição em 

matéria civil e militar, as funções, os 

requisitos e as prioridades em termos de 

capacidades; reitera os seus apelos 

anteriores à elaboração de um Livro 

Branco sobre a Defesa Europeia e insta o 

Conselho a redigir este documento sem 

demora; manifesta a sua preocupação 

com o facto de a proposta de plano de 

execução em matéria de segurança e 

defesa estar ainda muito aquém das 

expectativas da opinião pública e do 

Parlamento; reitera a indivisibilidade da 

segurança de todos os Estados-Membros da 

União Europeia; 

19. Considera que é essencial uma 

aplicação rápida e eficaz por parte da UE 

e dos seus Estados-Membros de todas as 

medidas concretas propostas no plano de 

execução; constata o nível de ambição 

definido pelo Conselho para apoiar as três 

prioridades estratégicas identificadas na 

EUGS: dar resposta aos conflitos e crises 

externos, desenvolver as capacidades dos 

parceiros e proteger a União e os seus 

cidadãos; solicita ao Conselho Europeu 

de 15 e 16 de dezembro de 2016 que 

forneça orientações estratégicas 

ambiciosas para fazer avançar os 

trabalhos em matéria de segurança e 

defesa; reitera a indivisibilidade da 

segurança de todos os Estados-Membros da 

União Europeia; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/6 

Alteração  6 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Salienta a importância de criar um 

quartel-general permanente da UE para 

as missões e operações civis e militares no 

âmbito da PCSD, a partir do qual uma 

equipa operacional integrada preste apoio 

durante a totalidade do ciclo de 

planeamento, desde a concetualização 

política inicial aos planos 

pormenorizados; sublinha que tal não será 

uma reprodução das estruturas da NATO, 

mas sim um dispositivo institucional 

necessário para reforçar a capacidade de 

planeamento e de realização das missões e 

operações no âmbito da PCSD; 

23. Salienta a importância de criar uma 

capacidade operacional permanente de 

planeamento e execução a nível 

estratégico para missões militares não 

executivas, que trabalhe em conjunto e 

garanta um envolvimento civil e militar 

integrado, com uma capacidade de 

planeamento e execução para missões 

civis; sublinha que tal não será uma 

duplicação das estruturas da NATO, mas 

sim um dispositivo institucional necessário 

para reforçar a capacidade de planeamento 

e de execução das missões e operações no 

âmbito da PCSD; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/7 

Alteração  7 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Saúda a proposta da Comissão de 

alterar o Regulamento (UE) n.º 230/2014 

(que cria um instrumento para a 

estabilidade e a paz), a fim de alargar a 

assistência da União com vista a fornecer 

equipamento a intervenientes militares em 

países parceiros, considerando tal um 

contributo indispensável para a sua 

resiliência, diminuindo assim as hipóteses 

de se transformarem, uma vez mais, no 

objeto do conflito e em santuários para 

atividades hostis contra a UE; salienta que 

esta medida deverá ser tomada em 

circunstâncias excecionais, definidas no 

artigo 3.º-A da referida proposta de 

alteração do Regulamento (UE) 

n.º 230/2014, por forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, a boa 

governação e o Estado de direito; neste 

contexto, exorta o SEAE e a Comissão a 

acelerarem a execução da iniciativa 

«Desenvolver as capacidades para 

promover a segurança e o 

desenvolvimento» (CBSD), a fim de 

melhorar a eficácia e a sustentabilidade das 

missões PCSD; 

29. Regista a proposta da Comissão de 

alterar o Regulamento (UE) n.º 230/2014 

(que cria um instrumento para a 

estabilidade e a paz), a fim de alargar a 

assistência da União com vista a fornecer 

equipamento a intervenientes militares em 

países parceiros, considerando tal um 

contributo indispensável para a sua 

resiliência, diminuindo assim as hipóteses 

de se transformarem, uma vez mais, no 

objeto do conflito e em santuários para 

atividades hostis contra a UE; salienta que 

esta medida deverá ser tomada em 

circunstâncias excecionais, definidas no 

artigo 3.º-A da referida proposta de 

alteração do Regulamento (UE) 

n.º 230/2014, por forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, a boa 

governação e o Estado de direito; neste 

contexto, exorta o SEAE e a Comissão a 

acelerarem a execução da iniciativa 

«Desenvolver as capacidades para 

promover a segurança e o 

desenvolvimento» (CBSD), a fim de 

melhorar a eficácia e a sustentabilidade das 

missões PCSD; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/8 

Alteração  8 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48 

 

Proposta de resolução Alteração 

48. Apoia as iniciativas da Comissão 

relacionadas com a defesa, como o Plano 

de Ação no domínio da Defesa e a Política 

Industrial de Defesa, que devem ser 

iniciadas após a apresentação do Livro 

Branco sobre a Segurança e a Defesa da 

UE; apoia um maior envolvimento da 

Comissão na defesa, através de um 

planeamento, uma execução e uma 

investigação extensos e bem orientados; 

congratula-se com a ação preparatória 

para a investigação relacionada com a 

PCSD e solicita a atribuição de 

financiamento adequado durante o restante 

período do atual quadro financeiro 

plurianual (QFP); apoia a elaboração de 

um programa de investigação sobre a 

defesa da UE no âmbito do próximo QFP 

(2021-2027); 

48. Apoia as iniciativas da Comissão 

relacionadas com a defesa, como o Plano 

de Ação no domínio da Defesa e a Política 

Industrial de Defesa; apoia um maior 

envolvimento da Comissão na defesa, 

através de um planeamento, uma execução 

e uma investigação extensos e bem 

orientados; toma conhecimento da ação 

preparatória para a investigação 

relacionada com a PCSD e solicita a 

atribuição de financiamento adequado 

durante o restante período do atual quadro 

financeiro plurianual (QFP); apoia a 

proposta de elaboração de um futuro 

programa de investigação sobre a defesa 

financiado pela UE, a examinar no âmbito 

do próximo QFP (2021-2027); insta os 

Estados-Membros a providenciarem os 

recursos financeiros suplementares 

necessários; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/9 

Alteração  9 

Ioan Mircea Paşcu 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-A. Considera que um futuro programa 

de investigação da UE em matéria de 

defesa deve financiar projetos de 

investigação em domínios prioritários a 

acordar pelos Estados-Membros, e que 

um Fundo Europeu de Defesa poderá 

apoiar o financiamento de capacidades 

decididas de comum acordo pelos 

Estados-Membros e com reconhecido 

valor acrescentado da UE; 

Or. en 

 

 


