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8.3.2018 A8-0048/136 

Alteração  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 109-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  109-A. Opõe-se à fusão de todos os 

instrumentos externos num único 

instrumento, uma vez que tal prejudicará 

e limitará ainda mais o controlo 

democrático, a rastreabilidade dos fundos 

e das despesas, assim como o controlo 

parlamentar; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Alteração  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 111 

 

Proposta de resolução Alteração 

111. Considera que uma nova rubrica 

dedicada à «Segurança, paz e estabilidade 

para todos» demonstraria a prioridade 

atribuída pela União a esta 

responsabilidade política emergente, 

reconhecendo a sua especificidade e 

assegurando a coerência entre as suas 

dimensões interna e externa; 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\1148080PT.docx  PE616.074v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.3.2018 A8-0048/138 

Alteração  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113 

 

Proposta de resolução Alteração 

113. Considera que o próximo QFP 

deve apoiar a criação de uma União 

Europeia da Defesa; aguarda com 

expectativa, na sequência das declarações 

da Comissão neste domínio, as propostas 

legislativas pertinentes, incluindo um 

programa específico de investigação em 

matéria de defesa da UE e um programa 

de desenvolvimento industrial 

complementado pelo investimento dos 

Estados-Membros em equipamento de 

colaboração; reitera, neste contexto, a sua 

firme convicção de que as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais; recorda que o reforço da 

cooperação em matéria de defesa, a 

concentração dos esforços de investigação 

e do equipamento e a eliminação das 

duplicações irão promover a autonomia 

estratégica e a competitividade da 

indústria da defesa na Europa e resultar 

em ganhos de eficiência consideráveis, 

frequentemente avaliados em cerca de 26 

mil milhões de EUR por ano;  

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Alteração  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113 

 

Proposta de resolução Alteração 

113. Considera que o próximo QFP 

deve apoiar a criação de uma União 

Europeia da Defesa; aguarda com 

expectativa, na sequência das declarações 
da Comissão neste domínio, as propostas 

legislativas pertinentes, incluindo um 

programa específico de investigação em 

matéria de defesa da UE e um programa de 

desenvolvimento industrial 

complementado pelo investimento dos 

Estados-Membros em equipamento de 

colaboração; reitera, neste contexto, a sua 

firme convicção de que as prioridades 

políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais; recorda que o reforço da 

cooperação em matéria de defesa, a 

concentração dos esforços de investigação 

e do equipamento e a eliminação das 

duplicações irão promover a autonomia 

estratégica e a competitividade da 

indústria da defesa na Europa e resultar 

em ganhos de eficiência consideráveis, 

frequentemente avaliados em cerca de 26 

mil milhões de EUR por ano; 

 

113. Rejeita a proposta segundo a qual 

o próximo QFP deve apoiar a criação de 

uma União Europeia da Defesa; opõe-se à 

prossecução da militarização da UE, da 

criação de um programa específico de 

investigação em matéria de defesa da UE e 

de um programa de desenvolvimento 

industrial no domínio da defesa e do 

armamento (EDIDP) e ao 

estabelecimento de um complexo militar 

industrial da UE; opõe-se igualmente à 

fusão da segurança interna e externa e à 

subordinação das políticas em matéria de 

comércio, desenvolvimento e energia no 

âmbito da PESC/PCSD; salienta, neste 

sentido, a necessidade de a UE voltar a ser 

um interveniente estritamente civil, 

promovendo prioridades como a 

erradicação da pobreza e a consecução 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, a resolução pacífica de 

conflitos, o controlo do armamento, o 

regime do TNP e o desarmamento nuclear 

total, o comércio justo e relações 

económicas equilibradas; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Alteração  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 113-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  113-A. Lamenta profundamente o facto 

de o Brexit ter servido de ocasião para 

aumentar e acelerar a militarização da 

UE, no intuito de criar uma União Militar 

e um exército da UE; rejeita a 

participação dos Estados-Membros nas 

políticas de capacidades militares e 

armamento, como a cooperação 

estruturada permanente (CEP), que 

prejudicam igualmente o princípio de 

consenso da PESC/PCSD; opõe-se ao 

atual reforço e apoio à indústria de defesa 

e armamento; salienta que a criação do 

Fundo Europeu de Defesa, do programa 

de defesa da UE e do programa de 

investigação em matéria de defesa da UE 

violam as disposições do artigo 41.º, n.º 1, 

do TUE, de acordo com as quais qualquer 

despesa resultante de ações com 

implicações militares ou de defesa não 

pode ser imputada ao orçamento da 

União; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Alteração  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 114 

 

Proposta de resolução Alteração 

114. Solicita, no contexto da maior 

atenção prestada à segurança e à defesa 

na União, uma reavaliação de todas as 

despesas com a segurança externa; 

aguarda, em particular, uma reforma do 

mecanismo Athena e do Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, após a inscrição 

do FED no orçamento; congratula-se com 

os recentes compromissos assumidos 

pelos Estados-Membros no âmbito da 

cooperação estruturada permanente e 

convida a Vice-Presidente da Comissão / 

Alta Representante da União para os 

Negócios Estrangeiros e a Política de 

Segurança (VP/AR) e a Comissão a 

apresentarem esclarecimentos quanto ao 

seu futuro financiamento; apela à criação 

de um programa que suceda ao 

Instrumento para a Estabilidade e a Paz 

centrado na resposta às crises e no 

reforço das capacidades para a segurança 

e o desenvolvimento, procurando 

simultaneamente encontrar uma solução 

juridicamente correta para reforçar as 

capacidades militares; 

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Alteração  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 114-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  114. Lamenta que os instrumentos de 

segurança e defesa da UE, como o 

mecanismo Athena e o Mecanismo de 

Apoio à Paz em África, estejam ligados à 

política de desenvolvimento e ao FED; 

congratula-se com os recentes 

compromissos assumidos pelos Estados-

Membros no âmbito da cooperação 

estruturada permanente e convida a Vice-

Presidente da Comissão / Alta 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança 

(VP/AR) e a Comissão a apresentarem 

esclarecimentos quanto ao seu futuro 

financiamento; apela à criação de um 

programa que suceda ao Instrumento 

para a Estabilidade e a Paz centrado na 

resposta às crises e no reforço das 

capacidades nos domínios da ação 

humanitária e do desenvolvimento; 

Or. en 



 

AM\1148080PT.docx  PE616.074v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

8.3.2018 A8-0048/143 

Alteração  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 120 

 

Proposta de resolução Alteração 

120. Sublinha que a eliminação das 

discriminações, bem como da desigualdade 

de género e da violência com base no 

género, é uma condição essencial ao 

cumprimento dos compromissos da UE no 

sentido de uma Europa inclusiva; apoia, 

por conseguinte, a integração da perspetiva 

de género e de compromissos em matéria 

de igualdade de género em todas as 

políticas da UE no âmbito do próximo 

QFP, bem como uma dimensão orçamental 

reforçada na luta contra todas as formas de 

discriminação, com especial atenção à 

dimensão de género no âmbito das 

políticas de migração e asilo e das políticas 

externas da UE; 

120. Sublinha que a eliminação das 

discriminações, bem como da desigualdade 

de género e da violência com base no 

género, a par da aplicação do princípio de 

remuneração igual por trabalho igual, 

representam uma condição essencial ao 

cumprimento dos compromissos da UE no 

sentido de uma Europa inclusiva; apoia, 

por conseguinte, a integração da perspetiva 

de género e de compromissos em matéria 

de igualdade de género em todas as 

políticas da UE no âmbito do próximo 

QFP, bem como uma dimensão orçamental 

reforçada na luta contra todas as formas de 

discriminação, com especial atenção à 

dimensão de género no âmbito das 

políticas de migração e asilo e das políticas 

externas da UE; 

Or. en 

 

 


