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16.11.2016 A8-0317/39 

Alteração  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha igualmente que a PCSD 

deve basear-se num princípio sólido de 

defesa coletiva e financiamento eficaz e 

deve ser aplicada em coordenação com as 

instituições internacionais no domínio da 

segurança e da defesa, bem como em total 

complementaridade com a NATO; 

considera que a UE deve incentivar os 

Estados Membros a concretizarem os 

objetivos da NATO em termos de 

capacidade, o que exige um nível mínimo 

de gastos com a defesa de 2 % do PIB, tal 

como foi reiterado nas Cimeiras de Gales 

e de Varsóvia; 

Suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Alteração  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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; 

Suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Alteração  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  22-A. Rejeita veementemente uma maior 

integração da segurança interna e 

externa, bem como dos respetivos 

inventários; opõe-se à ativação do artigo 

42.º, n.º 7, do Tratado da União Europeia; 

insiste em que todas as medidas tomadas 

contra atividades terroristas sejam 

executadas no respeito do Estado de 

direito e recorrendo unicamente a meio 

policiais de investigação e repressão, 

juntamente com medidas preventivas 

multifacetadas baseadas em programas de 

desradicalização abrangentes; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Alteração  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Rejeita veementemente 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 que tal 

abriria a porta a uma utilização abusiva 

da ajuda ao desenvolvimento e seria 

contraditório com o artigo 208.º do 

TFUE, comprometendo ainda mais o 

objetivo de erradicação da pobreza e de 

resolução pacífica de conflitos; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Alteração  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  32-A. Rejeita o financiamento das missões 

e operações da PCSD, nomeadamente as 

de natureza militar e, em particular, as 

que estão a cargo do orçamento da União; 

recorda que, de acordo com o artigo 41.º, 

n.º 2, do TUE, as despesas incorridas com 

ações com implicações militares ou de 

defesa não devem ser imputadas ao 

orçamento da União; rejeita o mecanismo 

Athena e a proposta de aumento das 

despesas elegíveis neste âmbito, como é o 

caso da mobilização de agrupamentos 

táticos da UE, na medida em que tal 

conduz a um aumento da participação 

financeira automática de cada Estado-

Membro em todas as missões militares da 

UE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Alteração  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

Execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2016/2067(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Considera que a base de uma 

cooperação estreita e eficaz UE-NATO é 

constituída pela complementaridade e 

compatibilidade das suas missões e, 

consequentemente, dos seus inventários 

de instrumentos; salienta que as relações 

entre as duas organizações devem 

continuar a ser fomentadas numa base 

cooperativa e não competitiva; considera 

que a UE deve incentivar os Estados-

Membros a concretizarem os objetivos da 

NATO em termos de capacidades, o que 

exige um nível mínimo de despesas com a 

defesa de 2 % do PIB; 

Suprimido 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Alteração  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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. Rejeita a participação dos 

Estados-Membros na política europeia 

comum de capacidades e de armamento; 

opõe-se ao plano de ação europeu em 

matéria de defesa e a um maior reforço e 

apoio da base industrial e tecnológica do 

setor da defesa; salienta que os trabalhos 

em curso sobre a elaboração de uma ação 

preparatória para um futuro programa de 

investigação da UE em matéria de defesa, 

com início em 2021, violam as disposições 

do artigo 41.º, n.º 2, do TUE; desaprova 

os trabalhos de investigação no domínio 

da defesa financiados pela UE; 

Or. en 

 

 


