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7.12.2016 A8-0360/14 

Alteração  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1.  Recorda que a União Europeia é 

um dos maiores sucessos da história 

europeia e que o seu poder transformador 

trouxe paz, estabilidade e prosperidade aos 

seus cidadãos, bem como aos seus países 

vizinhos, muitos dos quais se tornaram 

Estados-Membros da UE; salienta que a 

União continua a ser a maior potência 

económica e o maior doador de assistência 

humanitária e de ajuda ao 

desenvolvimento, bem como um pioneiro 

na diplomacia mundial em domínios como 

as alterações climáticas, a justiça 

internacional, a não proliferação de armas 

de destruição maciça e os direitos 

humanos; insta ao reforço da visibilidade 

das ações da UE nestes domínios; 

1.  Recorda que a União Europeia é 

um dos maiores sucessos da história 

europeia e que o seu poder transformador 

trouxe paz, estabilidade e prosperidade aos 

seus cidadãos, bem como aos seus países 

vizinhos, muitos dos quais se tornaram 

Estados-Membros da UE; salienta que a 

União continua a ser a maior potência 

económica e o maior doador de assistência 

humanitária e de ajuda ao 

desenvolvimento, bem como um pioneiro 

na diplomacia mundial em domínios como 

as alterações climáticas, a justiça 

internacional, a não proliferação de armas 

de destruição maciça e os direitos 

humanos; insta ao reforço da visibilidade 

das ações da UE nestes domínios; recorda 

que a UE é simultaneamente um dos 

maiores exportadores de armas no 

mundo, sobretudo para a região do Médio 

Oriente e Norte de África, aceita a 

modernização de armas nucleares no seu 

território como parte de uma estratégia de 

dissuasão, encerrou todos os caminhos 

legais e seguros para os migrantes e 

refugiados, e condicionou recentemente a 

sua ajuda ao desenvolvimento à retenção 

e repatriamento de refugiados e 

migrantes; 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Alteração  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17.  Realça que a ação externa da União 

deve assentar em três pilares, que podem 

ser definidos como os três DD: diplomacia, 

desenvolvimento e defesa; 

17.  Realça que a ação externa da União 

deve assentar em três pilares, que podem 

ser definidos como os três DD: diplomacia, 

desenvolvimento e desarmamento; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Alteração  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19.  Manifesta a sua convicção de que, 

perante o atual subfinanciamento do 

orçamento da União, é necessário envidar 

esforços suplementares relativamente a 

operações, custos administrativos, ações 

preparatórias e projetos-piloto no âmbito 

da política comum de segurança e defesa, 

sendo igualmente necessário 

financiamento adicional proveniente dos 

Estados-Membros e esforços tendentes a 

reforçar as sinergias; insta a Comissão e 

os Estados-Membros a aproveitarem a 

ocasião da atual revisão/reapreciação do 

quadro financeiro plurianual (QFP) para 

responderem às necessidades orçamentais 

associadas aos crescentes desafios de 

segurança; insta os Estados-Membros da 

União Europeia a aumentarem as 

despesas na defesa, por forma a 

cumprirem o objetivo de reforço de 

capacidades fixado pela NATO, que exige 

uma despesa mínima na defesa na ordem 

de 2 % do PIB; sublinha que uma melhor 

coordenação e a redução da sobreposição 

das atividades da UE e dos Estados-

Membros permitiriam realizar poupanças 

e reafetar fundos;  

Suprimido 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Alteração  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20.  Considera que se reveste de 

importância fundamental que os 

instrumentos previstos pelo Tratado de 

Lisboa sejam, por fim, aplicados, 

nomeadamente a Cooperação Estruturada 

Permanente (PESCO); considera que é 

fundamental os Estados-Membros 

adotarem uma abordagem flexível e 

inclusiva, de participação aberta e 

proativa, na aplicação da PESCO; saúda 

o documento conjunto dos ministros da 

defesa francês e alemão sobre a 

renovação da PCSD, assim como a 

proposta italiana com vista a uma “defesa 

europeia mais forte”, e apoia inteiramente 

o objetivo de adotar uma decisão 

favorável ao estabelecimento da PESCO 

no Conselho dos Negócios Estrangeiros e 

da Defesa de novembro de 2016; solicita à 

VP/AR que assuma a liderança desta 

iniciativa, bem como de outras propostas 

recentes para reforçar a PCSD, com vista 

a abrir caminho à adoção de mais 

decisões ambiciosas no âmbito da PCSD 

durante o Conselho dos Negócios 

Estrangeiros e da Defesa de novembro e 

durante o Conselho Europeu de 

dezembro, incluindo nomeadamente o 

Suprimido 
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seguinte: 

• a criação de uma sede civil e 

militar permanente, dotada de uma 

Capacidade de Planeamento e Condução 

Militar (MPCC) e de uma Capacidade 

Civil de Planeamento e de Condução de 

Operações (CCPC)  igualmente 

importantes, o que reforçaria o 

planeamento estratégico e operacional em 

todo o ciclo de planeamento, reforçaria a 

cooperação civil/militar e melhoraria a 

capacidade da UE para reagir 

rapidamente a situações de crise; 

• o reforço dos mecanismos de 

reação rápida da União, através 

nomeadamente da melhoria da utilização 

de agrupamentos táticos, 

operacionalizando o artigo 44.º, 

fortalecendo o Eurocorps e aumentando a 

sua utilização em missões e operações da 

PCSD;  

• o aumento do financiamento 

comum das operações da PCSD, 

incluindo através de uma revisão urgente 

e minuciosa do mecanismo Athena e a 

declaração sobre os agrupamentos táticos, 

é necessário para garantir que as missões 

da UE possam ser financiadas por fundos 

coletivos, em vez de esses custos recaírem 

nos Estados-Membros que participam 

individualmente, eliminando assim 

possíveis obstáculos para os Estados-

Membros em reunir forças; 

• realização de uma formação 

«Defesa» do Conselho de Ministros da 

União; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Alteração  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27.  Saúda a proposta do Presidente 

Juncker de criar um Fundo Europeu de 

Defesa com vista a impulsionar a 

investigação e a inovação; congratula-se 

com os trabalhos em curso sobre a 

criação de uma ação preparatória sobre 

investigação no domínio da defesa, que 

deve ser seguida por um importante 

programa de investigação no domínio da 

defesa europeia, financiado pela UE no 

próximo quadro financeiro plurianual, 

incluindo recursos financeiros adicionais 

por parte dos Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Alteração  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0360/2016 

Elmar Brok 

Aplicação da Política Externa e de Segurança Comum (artigo 36.º TUE) 

2016/2036(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A.  Rejeita as iniciativas da Comissão 

relacionadas com a defesa, como um 

Fundo Europeu de Defesa, o Plano de 

Ação Europeu no domínio da Defesa e a 

Política Indutrial da Defesa; opõe-se à 

Ação Preparatória com vista à 

investigação relacionada com a PCSD; 

rejeita o desenvolvimento de um 

programa de investigação no domínio da 

defesa europeia ao abrigo do próximo 

Quadro Financeiro Plurianual (2021-

2027) e de quaisquer novos conceitos no 

domínio do financiamento e do 

investimento, inclusive através do Banco 

Europeu de Investimento e do Fundo 

Europeu para Investimentos Estratégicos 

(FEIE); lembra que o artigo 41.°, n.º 2, do 

TUE proíbe que as despesas de 

funcionamento decorrentes de operações 

com implicações militares ou de defesa 

sejam imputadas ao orçamento da União; 

Or. en 

 

 


