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6.12.2017 A8-0351/12 

Alteração  12 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3.  Lamenta que as organizações 

terroristas e criminosas transnacionais 

estejam a multiplicar em força e número, 

fenómeno este potencialmente favorecido 

pela derrota do EIIL/Daexe e pela fuga dos 

seus combatentes, ao mesmo tempo que se 

propaga a instabilidade nas regiões do sul e 

no Médio Oriente, à medida que Estados 

frágeis e em desintegração, como a Líbia, 

deixam grandes espaços sem governação, 

tornando-os vulneráveis a forças do 

exterior; reitera a sua preocupação com a 

dimensão transnacional da ameaça 

terrorista na região do Sael; manifesta a sua 

profunda preocupação pelo facto de as 

atividades em curso da República Popular 

Democrática da Coreia relacionadas com 

mísseis balísticos e nucleares terem gerado 

uma tensão maior na região e além desta, 

ameaçando claramente a paz e a segurança 

internacionais; 

3.  Lamenta que as organizações 

terroristas e criminosas transnacionais 

estejam a multiplicar em força e número, 

fenómeno este potencialmente favorecido 

pela derrota do EIIL/Daexe e pela fuga dos 

seus combatentes, ao mesmo tempo que se 

propaga a instabilidade nas regiões do sul e 

no Médio Oriente, à medida que Estados 

frágeis e em desintegração, como a Líbia, 

deixam grandes espaços sem governação, 

tornando-os vulneráveis a forças do 

exterior; reitera a sua preocupação com a 

dimensão transnacional da ameaça 

terrorista na região do Sael; manifesta-se 

igualmente preocupado com as corridas 

regionais e mundiais ao armamento e 

com as exportações de tecnologia militar 

para países não democráticos que violam 

sistematicamente os direitos humanos e o 

direito humanitário, conduzem uma 

política externa agressiva e apoiam 

organizações terroristas; lamenta 

profundamente a propagação contínua de 

conflitos armados locais e regionais, que 

muitas vezes coincidem e estão 

relacionados com campanhas de limpeza 

étnica e políticas sectárias; manifesta a 

sua profunda preocupação pelo facto de as 

atividades em curso da República Popular 

Democrática da Coreia relacionadas com 

mísseis balísticos e nucleares terem gerado 

uma tensão maior na região e além desta, 
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ameaçando claramente a paz e a segurança 

internacionais; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Alteração  13 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que o terrorismo 

representa atualmente um dos principais 

desafios à segurança dos cidadãos da UE, 

impondo uma ação rápida, firme e 

coordenada, tanto a nível interno como 

externo, a fim de prevenir novos ataques 

terroristas e combater as suas causas 

profundas; salienta, em particular, a 

necessidade de impedir a radicalização, 

bloquear qualquer fonte de recursos 

financeiros para as organizações terroristas, 

combater a propaganda terrorista e impedir 

a utilização da Internet e das redes sociais 

para esse fim, inclusive através de um 

serviço de remoção automatizada, e de 
melhorar o intercâmbio de informações 

entre os Estados-Membros, bem como com 

países terceiros, a NATO e outras 

organizações parceiras relevantes; 

considera que o mandato das nossas 

missões da PCSD deve incluir a luta contra 

o terrorismo, a fim de contribuir de forma 

mais consequente para os programas de 

desradicalização, nomeadamente a 

EULEX no Kosovo e a EUFOR ALTHEA 

na Bósnia-Herzegovina, países que 

enfrentam um número significativo de 

retornos de combatentes estrangeiros; 

6. Considera que o terrorismo 

representa atualmente um dos principais 

desafios à segurança dos cidadãos da UE, 

impondo uma ação rápida, firme e 

coordenada, tanto a nível interno como 

externo, a fim de prevenir novos ataques 

terroristas e combater as suas causas 

profundas; salienta, em particular, a 

necessidade de impedir a radicalização, 

bloquear qualquer fonte de recursos 

financeiros para as organizações terroristas, 

combater a propaganda terrorista e impedir 

a utilização da Internet e das redes sociais 

para esse fim, bem como melhorar o 

intercâmbio de informações entre os 

Estados-Membros, bem como com países 

terceiros, a NATO e outras organizações 

parceiras relevantes; considera que o 

mandato de algumas ações da 

PESC/PCSD deve incluir a luta contra o 

terrorismo, a fim de contribuir de forma 

mais consequente para os programas de 

desradicalização; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Alteração  14 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11.  Acredita firmemente que a União 

Europeia deve, sempre que necessário, 

empreender uma ação resoluta para 

determinar o seu futuro, uma vez que a 

segurança interna e externa estão cada vez 

mais interligadas e que isso tem um 

impacto direto em todos os cidadãos 

europeus; adverte para o facto de que a 

falta de uma abordagem comum pode 

conduzir a uma ação descoordenada e 

fragmentada, permite múltiplas 

duplicações e ineficiências, deixando, 

consequentemente, a União e os seus 

Estados-Membros vulneráveis; entende, 

por conseguinte, que a UE deve ser capaz 

de atuar com eficácia no âmbito de todos 

os instrumentos de segurança interna e 

externa, até ao nível previsto no artigo 

42.º, n.º 7, do TUE; salienta que a 

definição de uma política comum de 

defesa da União, a que se refere o 

artigo 42.º, n.º 2, do TUE, tem o objetivo 

de estabelecer uma defesa comum e de 

dotar a União de autonomia estratégica, 

que a torne capaz de promover a paz e a 

segurança na Europa e no mundo; realça os 

benefícios práticos e financeiros de uma 

maior integração das capacidades de defesa 

europeias; 

11. Acredita firmemente que a União 

Europeia deve, sempre que necessário, 

empreender uma ação resoluta para 

determinar o seu futuro, uma vez que a 

segurança interna e externa estão cada vez 

mais interligadas e que isso tem um 

impacto direto em todos os cidadãos 

europeus; adverte para o facto de que a 

falta de uma abordagem comum pode 

conduzir a uma ação descoordenada e 

fragmentada, permite múltiplas 

duplicações e ineficiências, deixando, 

consequentemente, a União e os seus 

Estados-Membros vulneráveis; entende, 

por conseguinte, que a UE deve ser capaz 

de atuar com eficácia no âmbito de todos 

os instrumentos de segurança externa das 

missões de Petersberg, como previsto no 

artigo 43.º, n.º 1, do TUE; salienta que uma 

PCSD eficaz tem o objetivo de estabelecer 

uma defesa comum e de dotar a União de 

autonomia operacional, que a torne capaz 

de promover a paz e a segurança na Europa 

e no mundo; realça os benefícios práticos e 

financeiros de uma maior integração das 

capacidades de defesa europeias; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Alteração  15 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Congratula-se com os visíveis 

progressos na configuração de uma defesa 

europeia mais forte desde a adoção da 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança (EUGS), 

em junho de 2016; congratula-se, em 

particular, com o lançamento de um Fundo 

Europeu de Defesa, com a proposta de 

reforço da ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa, e com a 

proposta legislativa de constituição de um 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa (EDIDP); 

solicita aos Estados-Membros que 

aumentem as suas futuras contribuições 

financeiras para o orçamento da UE, a fim 

de cobrir todos os custos adicionais 

incorridos pela UE com o Fundo Europeu 

de Defesa; 

13. Congratula-se com os visíveis 

progressos na configuração de uma defesa 

europeia mais forte desde a adoção da 

estratégia global da UE em matéria de 

política externa e de segurança (EUGS), 

em junho de 2016; toma nota, em 

particular, do lançamento de um Fundo 

Europeu de Defesa, com a proposta de 

reforço da ação preparatória em matéria de 

investigação no domínio da defesa, e com a 

proposta legislativa de constituição de um 

Programa Europeu de Desenvolvimento 

Industrial no domínio da Defesa (EDIDP); 

solicita aos Estados-Membros que reúnam 

as suas futuras contribuições financeiras 

em fundos intergovernamentais a nível da 

UE, a fim de cobrir todos os custos 

adicionais em que se incorreu com o 

objetivo de reforçar a PCSD; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Alteração  16 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16.  Destaca que a Comissão e um 

número crescente de Estados-Membros se 

comprometeram a lançar a União 

Europeia da Defesa e que existe um forte 

apoio da opinião pública europeia para este 

efeito; salienta que isto corresponde a um 

pedido dos cidadãos da União e do 

Parlamento, designadamente através de 

numerosos apelos expressos nas suas 

anteriores resoluções; destaca a maior 

eficiência, a eliminação da duplicação e a 

redução dos custos que resultarão de uma 

maior integração europeia no domínio da 

defesa; salienta, no entanto, que o 

lançamento de uma verdadeira União 

Europeia da Defesa requer uma contínua 

vontade e determinação política; insta os 

Estados-Membros a empenharem-se em 

prol de uma defesa europeia comum e 

autónoma e com vista a aumentarem os 

seus orçamentos nacionais para a defesa, 

dentro de uma década, para, pelo menos, 

2 % do PIB; 

16.  Destaca que a Comissão e um 

número crescente de Estados-Membros se 

comprometeram a reforçar a PCSD e que 

existe um forte apoio da opinião pública 

europeia para este efeito; salienta que isto 

corresponde a um pedido dos cidadãos da 

União e do Parlamento, designadamente 

através de numerosos apelos expressos nas 

suas anteriores resoluções; destaca a maior 

eficiência, a eliminação da duplicação e a 

redução dos custos que resultarão de uma 

maior integração europeia no domínio da 

defesa; salienta, no entanto, que o reforço 

da PCSD requer uma contínua vontade e 

determinação política; acredita firmemente 

que o gasto coletivo anual de 200 mil 

milhões de EUR em defesa, que fazem da 

EU28 o segundo maior investidor neste 

domínio, permite atribuir recursos 

financeiros suficientes ao setor da defesa; 

sublinha que, atendendo aos ganhos de 

eficiência anuais de 25 a 100 mil milhões 

de EUR, não há qualquer necessidade de 

militarizar o atual orçamento da UE nem 

de elaborar planos desta natureza para o 

próximo QFP; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Alteração  17 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18.  Exorta a VP/AR e a Comissão a 

agirem de acordo com os apelos do 

Parlamento para o lançamento de um Livro 

Branco sobre a política de segurança e 

defesa da UE, no contexto da preparação 

do próximo Quadro Financeiro 

Plurianual (QFP), tal como solicitado nas 

resoluções do Parlamento de 22 de 

novembro de 2016, 23 de novembro de 

2016 e de 16 de março de 2017; considera 

que a criação da União Europeia da 

Defesa, articulando a sua orientação 

estratégica com os contributos da UE para 

o desenvolvimento de capacidades e a 

definição do quadro institucional europeu 

para a defesa, são elementos que 

necessitam de ser apoiados por um acordo 

interinstitucional; sublinha que, com um 

trabalho exaustivo e de confiança de todas 

as partes interessadas, é possível aumentar 

o alcance e a eficiência do orçamento para 

a defesa; apela à definição de um papel 

forte neste processo para Estados neutrais, 

como a Áustria e a Suécia, sem 

comprometer a neutralidade de 

Estados-Membros individuais da UE; 

18.  Exorta a VP/AR e a Comissão a 

agirem de acordo com os apelos do 

Parlamento para o lançamento de um Livro 

Branco sobre a política de segurança e 

defesa da UE, tal como solicitado nas 

resoluções do Parlamento de 22 de 

novembro de 2016, 23 de novembro de 

2016 e de 16 de março de 2017; considera 

que a criação de uma PCSD eficaz, a 

articulação da sua orientação estratégica 

com o apoio da UE para o 

desenvolvimento de capacidades e a 

definição do quadro institucional europeu 

para a defesa são elementos que necessitam 

de ser apoiados por um acordo 

interinstitucional; sublinha que, com um 

trabalho exaustivo e de confiança de todas 

as partes interessadas, é possível aumentar 

o alcance e a eficiência do orçamento para 

a defesa; apela à definição de um papel 

forte neste processo para Estados neutrais, 

como a Áustria e a Suécia, sem 

comprometer a neutralidade de 

Estados-Membros individuais da UE; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Alteração  18 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Sublinha que, além da descrição do 

ambiente estratégico e das ambições 

estratégicas, o Livro Branco sobre a 

política de segurança e defesa da UE deve 

identificar, para o próximo QFP, as 

capacidades necessárias e disponíveis, bem 

como as insuficiências de capacidade 

através do Plano de Desenvolvimento de 

Capacidades (PDC) da UE, devendo ser 

complementado por uma panorâmica das 

ações previstas dos Estados-Membros e da 

União no âmbito do QFP e a longo prazo; 

19. Sublinha que, além da descrição do 

ambiente estratégico e das ambições 

estratégicas, o Livro Branco sobre a 

política de segurança e defesa da UE deve 

identificar as capacidades necessárias e 

disponíveis, bem como as insuficiências de 

capacidade através do Plano de 

Desenvolvimento de Capacidades (PDC) 

da UE, devendo ser complementado por 

uma panorâmica das ações previstas dos 

Estados-Membros e da União a longo 

prazo; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/19 

Alteração  19 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de propor um programa 

específico para a investigação em matéria 

de defesa, com uma dotação financeira 

específica e regras próprias, no âmbito do 

próximo QFP; salienta que os 

Estados-Membros devem disponibilizar 

recursos adicionais para este programa, 

sem interferir nos programas-quadro 

existentes que financiam a investigação, o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação, 

tal como requerido na resolução do 

Parlamento de 5 de julho de 2017; reitera 

os seus anteriores apelos à Comissão no 

sentido de prever a participação da União 

em programas de investigação e de 

desenvolvimento em matéria de defesa, 

empreendidos pelos Estados-Membros, ou, 

se for caso disso, em conjunto com o 

setor, tal como referido nos artigos 185.º e 

187.º do TFUE; 

21. Toma nota da intenção da 

Comissão de propor um programa 

específico para a investigação em matéria 

de defesa, com uma dotação financeira 

específica e regras próprias, no âmbito do 

próximo QFP; salienta que só os 

Estados-Membros devem disponibilizar 

recursos para um fundo comum de defesa; 

apela à Comissão para que limite a 

contribuição da União para a assistência 

administrativa a programas de 

investigação e de desenvolvimento em 

matéria de defesa empreendidos e 

financiados pelos Estados-Membros 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Alteração  20 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22.  Acolhe favoravelmente a proposta 

da Comissão de um EDIDP; sublinha que 

qualquer ação da União para apoiar, 

coordenar ou completar as ações dos 

Estados-Membros no domínio da defesa 

deve ter por objetivo contribuir para a 

definição gradual de uma política comum 

de defesa, como referido, inter alia, no 

artigo 2.º, n.º 4, do TFUE, e, desse modo, 

abranger o desenvolvimento, a 

normalização, a certificação e a 

manutenção comuns, conducentes a 

programas de cooperação e a níveis mais 

elevados de interoperabilidade; insta a 

Comissão a promover o mais amplamente 

possível o novo EDIDP e, em particular, a 

incentivar as pequenas e médias empresas 

a participarem em projetos 

transfronteiriços em regime de cooperação; 

22.  Regista a proposta da Comissão de 

um EDIDP; sublinha que qualquer ação da 

Comissão para apoiar, coordenar ou 

assistir as ações dos Estados-Membros no 

domínio da defesa deve ter por objetivo 

contribuir para a criação de um mercado 

europeu da defesa eficaz, que produza 

tecnologia militar exclusivamente para os 

Estados-Membros e não para fins de 

exportação, e, desse modo, abranger o 

desenvolvimento, a normalização, a 

certificação e a manutenção comuns, 

conducentes a programas de cooperação e 

a níveis mais elevados de 

interoperabilidade; insta a Comissão a 

promover o mais amplamente possível a 

ideia de um novo mecanismo de 

cooperação que vise uma cooperação 

eficaz no setor da indústria da defesa e, 

em particular, a incentivar as pequenas e 

médias empresas a participarem em 

projetos transfronteiriços em regime de 

cooperação;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Alteração  21 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Insta a Comissão, o Conselho e a 

VP/AR a empenharem-se, juntamente 

com o Parlamento Europeu, num diálogo 

interinstitucional sobre a definição 

gradual de uma política comum de 

defesa; realça que, no âmbito do próximo 

QFP, deve ser estabelecido um verdadeiro 

orçamento da defesa da UE para todos os 

aspetos internos da PCSD, e que se deve 

desenvolver uma doutrina para a sua 

execução no âmbito do Tratado de 

Lisboa; sublinha a necessidade de uma 

revisão do mecanismo Athena, a fim de 

ampliar a gama de operações consideradas 

custos comuns e incentivar a participação 

em missões e operações da PCSD; 

27. Insta o Conselho Europeu a 

debater publicamente e a decidir, nos 

termos do artigo 42.º, n.º 2, do TUE, que 

requer uma decisão por unanimidade, se 

se deve lançar ou não a definição gradual 

de uma política comum de defesa; 

sublinha a necessidade de uma revisão do 

mecanismo Athena, a fim de ampliar a 

gama de operações consideradas custos 

comuns e incentivar a participação em 

missões e operações da PCSD; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Alteração  22 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Destaca que a CEP deve ser 

desenvolvida no quadro da União e 

beneficiar de um apoio efetivo da União, 

no pleno respeito das competências dos 

Estados-Membros em matéria de defesa; 

renova o seu apelo para um 

financiamento adequado da CEP, a cargo 

do orçamento da União; considera que a 

participação em todas as agências e órgãos 

da União abrangidos pela PCSD, incluindo 

a Academia Europeia de Segurança e 

Defesa (AESD), deve ser um requisito ao 

abrigo da CEP; reitera o seu apelo para que 

o sistema de agrupamentos táticos da UE 

seja considerado um custo comum no 

âmbito do mecanismo revisto Athena; 

32. Destaca que a CEP deve ser 

desenvolvida no quadro da União e 

beneficiar de um apoio efetivo da União, 

no pleno respeito das competências dos 

Estados-Membros em matéria de defesa; 

lamenta que, na notificação conjunta 

sobre a CEP, assinada em 13 de 

novembro de 2017, os Estados-Membros 

se tenham comprometido a aumentar as 

despesas relativas à defesa e a utilizar 

recursos do orçamento da UE para fins de 

defesa; considera que a participação em 

todas as agências e órgãos da União 

abrangidos pela PCSD, incluindo a 

Academia Europeia de Segurança e Defesa 

(AESD), deve ser um requisito ao abrigo 

da CEP; reitera o seu apelo para que o 

sistema de agrupamentos táticos da UE 

seja considerado um custo comum no 

âmbito do mecanismo revisto Athena; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Alteração  23 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Insta ao estabelecimento de uma 

sede estratégica civil e militar da UE de 

pleno direito no âmbito da CEP, a ser 

constituída a partir da Capacidade Militar 

de Planeamento e de Condução de 

Operações (CMPC), da Capacidade Civil 

de Planeamento e de Condução de 

Operações (CCPC) e da Direção da Gestão 

de Crises e Planeamento (DGCP), para 

fornecer uma plataforma de apoio 

operacional integrado durante todo o ciclo 

de planeamento, desde o conceito político 

inicial até aos planos de pormenor; 

34. Insta ao estabelecimento de uma 

sede estratégica militar da UE de pleno 

direito, a ser constituída a partir da 

Capacidade Militar de Planeamento e de 

Condução de Operações (CMPC) e da 

Direção da Gestão de Crises e Planeamento 

(DGCP), para fornecer uma plataforma de 

apoio operacional integrado durante todo o 

ciclo de planeamento, desde o conceito 

político inicial até aos planos de pormenor; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Alteração  24 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Salienta que a AACD se deve 

basear no Livro Branco sobre a política de 

segurança e defesa da UE e no PDC, e 

abranger todo o espetro de capacidades 

relacionadas com a PCSD, em especial as 

dos Estados-Membros que participam na 

CEP; considera que a AACD deve 

apresentar um conjunto de propostas 

concretas para colmatar as lacunas e 

identificar as situações em que a ação da 

União seja adequada, a ser tido em conta 

na programação orçamental da UE para 

o ano seguinte; realça a necessidade de a 

Comissão e a AED colaborarem na 

conceção de programas de trabalho anuais 

nas vertentes da capacidade e da 

investigação do proposto Fundo Europeu 

de Defesa; salienta que a AED deve ter um 

papel distinto, não só na conceção do 

programa, mas também na gestão de 

projetos financiados a partir da janela de 

capacidades; 

43. Salienta que a AACD se deve 

basear no Livro Branco sobre a política de 

segurança e defesa da UE e no PDC, e 

abranger todo o espetro de capacidades 

relacionadas com a PCSD, em especial as 

dos Estados-Membros que participam na 

CEP; considera que a AACD deve 

apresentar um conjunto de propostas 

concretas para colmatar as lacunas e 

identificar as situações em que a ação da 

União seja adequada; realça a necessidade 

de a Comissão e a AED colaborarem na 

conceção de programas de trabalho anuais; 

salienta que a AED deve ter um papel 

distinto, não só na conceção do programa, 

mas também na gestão de projetos; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Alteração  25 

Bodil Valero 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Congratula-se com as atividades 

da EUNAVFOR Med e insta a VP/AR e os 

Estados-Membros a reforçarem o apoio aos 

intervenientes locais no setor da segurança 

na costa sul do Mediterrâneo; 

50. Toma nota das atividades da 

EUNAVFOR Med, insta a VP/AR e os 

Estados-Membros a reforçarem o apoio aos 

intervenientes locais no setor da segurança 

na costa sul do Mediterrâneo e apela ao 

respeito rigoroso do direito humanitário 

internacional e do direito internacional 

em matéria de direitos humanos, em 

particular no âmbito da cooperação com a 

guarda costeira líbia e com outros atores 

líbios; 

Or. en 

 

 


