
 

AM\1141402PT.docx  PE614.283v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

6.12.2017 A8-0351/1 

Alteração  1 

Michael Gahler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 25-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Notificação 

sobre a Cooperação Estruturada 

Permanente (CEP), de 13 de novembro de 

2017, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Alteração  2 

Michael Gahler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 25-B (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a comunicação 

conjunta da Comissão e da 

Vice-Presidente/Alta Representante, de 10 

de novembro de 2017, ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho intitulada 

“Melhorar a mobilidade militar na União 

Europeia” (JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Alteração  3 

Michael Gahler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Congratula-se com a vontade de os 

Estados-Membros assumirem 

compromissos vinculativos no quadro da 

PCSD, aplicando assim uma cooperação 

estruturada permanente (CEP) ambiciosa e 

inclusiva, e solicita a sua rápida criação 

pelo Conselho; destaca que a almejada 

participação abrangente não deve 

comprometer o pleno empenho da PCSD 

nem um elevado nível de ambição entre os 

Estados-Membros participantes; salienta a 

necessidade de estabelecer critérios de 

participação claros, deixando a outros 

Estados-Membros a possibilidade de se 

juntarem numa fase posterior; entende que 

as atividades no âmbito da CEP devem 

estar sempre em total conformidade com a 

PCSD; 

31. Congratula-se com a Notificação 

sobre a Cooperação Estruturada 

Permanente (CEP) e a sua prevista 

ativação com base na vontade de os 

Estados-Membros assumirem 

compromissos vinculativos no quadro da 

PCSD, aplicando assim uma cooperação 

estruturada permanente (CEP) ambiciosa e 

inclusiva, e solicita a sua rápida criação 

pelo Conselho; destaca que a almejada 

participação abrangente não deve 

comprometer o pleno empenho da PCSD 

nem um elevado nível de ambição entre os 

Estados-Membros participantes; salienta a 

necessidade de estabelecer critérios de 

participação claros, deixando a outros 

Estados-Membros a possibilidade de se 

juntarem numa fase posterior; entende que 

as atividades no âmbito da CEP devem 

estar sempre em total conformidade com a 

PCSD; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Alteração  4 

Michael Gahler 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Relatório anual sobre a execução da Política Comum de Segurança e Defesa 

2017/2123(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Realça a necessidade de facilitar os 

procedimentos administrativos que atrasam 

desnecessariamente a constituição de 

forças para missões no âmbito da PCSD e a 

circulação transfronteiriça das forças de 

resposta rápida no interior da UE; insta os 

Estados-Membros a criarem um sistema à 

escala da UE para a coordenação da 

mobilização rápida de pessoal, 

equipamento e material das forças de 

defesa no quadro da PCSD, caso seja 

invocada a cláusula de solidariedade e 

quando exista a obrigação de todos os 

Estados-Membros prestarem auxílio e 

assistência por todos os meios ao seu 

alcance, em conformidade com o artigo 

51.º da Carta das Nações Unidas; 

33. Realça a necessidade de facilitar os 

procedimentos administrativos que atrasam 

desnecessariamente a constituição de 

forças para missões no âmbito da PCSD e a 

circulação transfronteiriça das forças de 

resposta rápida no interior da UE; insta os 

Estados-Membros a criarem um sistema à 

escala da UE para a coordenação da 

mobilização rápida de pessoal, 

equipamento e material das forças de 

defesa no quadro da PCSD, caso seja 

invocada a cláusula de solidariedade e 

quando exista a obrigação de todos os 

Estados-Membros prestarem auxílio e 

assistência por todos os meios ao seu 

alcance, em conformidade com o artigo 

51.º da Carta das Nações Unidas; 

congratula-se, neste contexto, com a 

comunicação conjunta sobre a melhoria 

da mobilidade militar; insta a Comissão a 

apresentar, até março de 2018, um plano 

de ação substancial ao Parlamento e aos 

Estados-Membros que seja totalmente 

coerente com os esforços em curso no 

âmbito da NATO; 

Or. en 

 

 


