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5.12.2018 A8-0375/42 

Alteração  42 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Destaca que a Agência Europeia de 

Defesa (AED) deve ser a agência de 

execução das ações da União no âmbito da 

política europeia de capacidades e de 

armamento, sempre que tal esteja previsto 

no Tratado de Lisboa;  salienta que as 

despesas administrativas e operacionais 

da AED devem ser financiadas a partir do 

orçamento da União;  congratula-se com 

as pequenas adaptações introduzidas no 

orçamento da AED, mas salienta que o 

aumento das responsabilidades desta 

agência no contexto, nomeadamente, da 

CEP, da AACD e do Fundo Europeu de 

Defesa exige um financiamento 

adequado; 

32. Destaca que a Agência Europeia de 

Defesa (AED) deve ser a agência de 

execução das ações da União no âmbito da 

política europeia de capacidades e de 

armamento, sempre que tal esteja previsto 

no Tratado de Lisboa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Alteração  43 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 36 

 

Proposta de resolução Alteração 

36. Congratula-se com o 

estabelecimento de uma cooperação 

estruturada permanente (CEP) inclusiva, 

enquanto passo fundamental para uma 

cooperação mais estreita entre os Estados-

Membros em matéria de segurança e de 

defesa;  observa que a CEP é um projeto a 

longo prazo juridicamente vinculativo, 

que inclui um conjunto de compromissos 

extremamente ambiciosos, bem como uma 

série de projetos de cooperação; salienta a 

necessidade de um alinhamento completo 

entre as atividades da CEP e outras 

atividades da PCSD, em especial com os 

objetivos da PCSD estabelecidos no TUE 

e com as atividades com a NATO; 

considera que a CEP deve ser um motor 

do reforço das capacidades de ambas as 

organizações; 

36. Rejeita a aplicação da cooperação 

estruturada permanente (CEP) enquanto 

passo para a militarização da União 

Europeia e a fundação de facto da União 

Europeia da Defesa; alerta, neste 

contexto, para o facto de, com a CEP, a 

atual regra da unanimidade no Conselho 

no tocante às decisões da PESC e da 

PCSD ser anulada; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Alteração  44 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Solicita aos Estados-Membros 

participantes que apresentem projetos com 

uma dimensão estratégica europeia, 

respondendo a défices de capacidade 

identificados na UE e reforçando a BITDE;  

exorta os Estados-Membros que 

participam na CEP a mostrarem mais 

ambição e a terem plenamente em conta a 

dimensão do valor acrescentado europeu 

aquando da apresentação de propostas 

para novos projetos no âmbito da CEP; 

37. Solicita aos Estados-Membros 

participantes que apresentem projetos com 

uma dimensão estratégica europeia, 

respondendo a défices de capacidade 

identificados na UE e reforçando a BITDE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Alteração  45 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Destaca a estreita relação da CEP 

com a AACD e o Fundo Europeu de 

Defesa no sentido de reforçar as 

capacidades de defesa dos 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Alteração  46 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Congratula-se com a decisão do 

Conselho no sentido de criar regras de 

governação comuns para os projetos no 

âmbito da CEP, clarificando assim muitas 

questões deixadas em aberto 

relativamente aos pormenores da 

aplicação da CEP;  observa, contudo, que 

poderão ser necessárias dotações 

orçamentais adicionais para cobrir as 

despesas administrativas do SEAE e da 

AED, a fim de permitir que desempenhem 

plenamente as suas funções de 

secretariado da CEP; 

39. Rejeita a decisão do Conselho no 

sentido de criar regras de governação 

comuns para os projetos no âmbito da 

CEP; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Alteração  47 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Considera que a UE e os seus 

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 

sem precedente sob a forma de ataques 

orquestrados por Estados e ciberataques, 

cibercriminalidade e terrorismo;  entende 

que a natureza dos ciberataques faz deles 

uma ameaça que exige uma resposta a 

nível europeu;  encoraja os 

Estados-Membros a prestarem assistência 

mútua em caso de ciberataque contra 

outro Estado-Membro; 

50. Considera que a UE e os seus 

Estados-Membros enfrentam uma ameaça 

sem precedente sob a forma de ataques 

orquestrados por Estados e ciberataques, 

cibercriminalidade e terrorismo; entende 

que a natureza dos ciberataques faz deles 

uma ameaça que exige uma resposta a 

nível europeu;  

Or. en 



 

AM\1171387PT.docx  PE631.558v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2018 A8-0375/48 

Alteração  48 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Salienta que a parceria estratégica 

entre a UE e a NATO é fundamental para 

dar resposta aos desafios de segurança que 

a UE e os seus países vizinhos enfrentam;  

tendo presente que 22 dos 28 Estados-

Membros da UE são igualmente membros 

da NATO, realça que a cooperação entre 

a UE e a NATO deve ter um caráter 

complementar e respeitar as 

especificidades e os papéis de cada parte; 

destaca que as duas organizações têm 

características muito distintas e que a 

cooperação entre ambas deve ser 

desenvolvida no pleno respeito da 

autonomia e dos procedimentos decisórios 

de cada parte, com base no princípio da 

reciprocidade, e sem prejuízo das 

características específicas das políticas de 

segurança e de defesa de cada Estado-

Membro;  manifesta a convicção de que 

uma UE e uma NATO mais fortes podem 

reforçar-se mutuamente, criando novas 

sinergias e aumentando a eficácia da 

segurança e da defesa de todos os 

parceiros; salienta que a parceria 

estratégica UE-NATO é igualmente 

fundamental para a evolução da PCSD da 

UE e para o futuro da Aliança, bem como 

para as relações entre a UE e o Reino 

Unido após o Brexit; 

51. Salienta que a parceria estratégica 

entre a UE e a NATO não é fundamental 

para dar resposta aos desafios de segurança 

que a UE e os seus países vizinhos 

enfrentam; reconhece que, embora 22 dos 

28 Estados-Membros da UE sejam 

igualmente membros da NATO, seis não o 

são; destaca que as duas organizações têm 

características muito distintas e que a 

cooperação entre ambas deve ser 

desenvolvida no pleno respeito da 

autonomia e dos procedimentos decisórios 

de cada parte, com base no princípio da 

reciprocidade, e sem prejuízo das 

características específicas das políticas de 

segurança e de defesa de cada Estado-

Membro; manifesta a convicção de que 

uma UE e uma NATO mais fortes podem 

reforçar-se mutuamente; 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Alteração  49 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Congratula-se com os principais 

pilares da nova declaração UE-NATO, 

adotada na Cimeira da NATO em 

Bruxelas, realizada em 12 de julho de 

2018, e salienta que o êxito da aplicação 

da Declaração Conjunta depende da 

vontade política de todos os 

Estados-Membros ao longo do processo; 

embora reconheça que se alcançaram 

resultados concretos na execução das 74 

ações comuns, considera que são 

necessários mais esforços no que diz 

respeito à aplicação prática dos 

numerosos compromissos já assumidos, 

em particular no domínio do combate a 

ameaças híbridas, da cibersegurança e 

dos exercícios conjuntos; assinala, em 

particular, a participação da Agência 

Europeia de Defesa (AED) na execução 

de 30 ações; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Alteração  50 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Salienta que os esforços em matéria 

de mobilidade militar devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança;  incentiva, por conseguinte, 

ambas as organizações a continuarem a 

trabalhar em conjunto no domínio da 

mobilidade militar, tão estreitamente 

quanto possível, nomeadamente através 

do desenvolvimento de requisitos comuns, 

a fim de facilitar a rápida circulação de 

forças e equipamentos em toda a Europa, 

tendo em conta os desafios 

multidimensionais com origem, 

principalmente, no sul e no leste; solicita 

à Comissão que apoie estes esforços 

através dos investimentos necessários e, se 

for caso disso, de legislação;  realça a 

necessidade de simplificar os 

procedimentos administrativos no que 

respeita à circulação transfronteiriça das 

forças de resposta rápida no interior da 

UE; 

53. Salienta que os esforços em matéria 

de mobilidade militar não devem ser uma 

prioridade e devem contribuir para a 

execução eficaz das missões e operações 

da PCSD e para a postura de defesa da 

Aliança; salienta ainda que deve ser dada 

prioridade à manutenção da paz; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Alteração  51 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Relatório anual sobre a execução da política comum de segurança e defesa 

(2018/2099(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Destaca, neste contexto, a 

complementaridade entre a UE e a 

NATO, bem como a necessidade de velar 

por que as iniciativas plurinacionais no 

domínio do desenvolvimento de 

capacidades da UE e da NATO sejam 

complementares e se reforcem 

mutuamente; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


