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5.12.2018 A8-0375/52 

Alteração  52 

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 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Frisa a importância da cooperação 

e da integração em matéria de 

cibersegurança, não só entre os 

Estados-Membros da UE, os parceiros 

essenciais e a NATO, mas também entre 

os diferentes intervenientes da sociedade; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Alteração  53 

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 57 

 

Proposta de resolução Alteração 

57. Considera fundamental reforçar a 

cooperação com os parceiros institucionais, 

nomeadamente a ONU, a NATO, a União 

Africana e a OSCE, e com os parceiros 

bilaterais estratégicos, como os EUA; 

recomenda a prossecução de parcerias no 

domínio da PCSD em matéria de reforço 

da resiliência dos parceiros e de reforma do 

setor da segurança; 

57. Considera fundamental reforçar a 

cooperação com os parceiros institucionais, 

nomeadamente a ONU, a União Africana e 

a OSCE, e com os parceiros bilaterais 

estratégicos, como os EUA; recomenda a 

prossecução de parcerias no domínio da 

PCSD em matéria de reforço da resiliência 

dos parceiros e de reforma do setor da 

segurança; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Alteração  54 

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 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Congratula-se com os progressos 

globais realizados no domínio da PCSD 

desde a apresentação da estratégia global 

da UE, embora saliente que as estruturas 

parlamentares a nível da UE, criadas numa 

altura em que o nível de ambição da UE e 

o nível de atividade em matéria de 

segurança e defesa eram assaz limitados, já 

não são adequadas para assegurar o 

necessário controlo parlamentar de um 

domínio estratégico em rápida evolução 

que exige uma capacidade de resposta 

rápida;  reitera, por conseguinte, o seu 

apelo no sentido de que a Subcomissão da 

Segurança e da Defesa passe a ser uma 

comissão parlamentar de pleno direito e 

seja dotada das competências necessárias 

para contribuir para um controlo 

parlamentar exaustivo da PCSD, incluindo 

da CEP, da AED e de quaisquer outras 

ações da PCSD, em conformidade com os 

Tratados; entende que esta transformação 

da subcomissão numa comissão deve ser a 

consequência da substituição da gestão ad 

hoc a nível da comissão dos assuntos 

relacionados com a defesa e a segurança 

por um modelo mais especializado, que 

tenha em conta a crescente complexidade 

dos esforços a gerir; 

61. Congratula-se com os progressos 

globais realizados no domínio da PCSD 

desde a apresentação da estratégia global 

da UE, embora saliente que as estruturas 

parlamentares a nível da UE, criadas numa 

altura em que o nível de ambição da UE e 

o nível de atividade em matéria de 

segurança e defesa eram assaz limitados, já 

não são adequadas para assegurar o 

necessário controlo parlamentar de um 

domínio estratégico em rápida evolução 

que exige uma capacidade de resposta 

rápida; reitera, por conseguinte, o seu apelo 

no sentido de que a Subcomissão da 

Segurança e da Defesa passe a ser uma 

comissão parlamentar de pleno direito e 

seja dotada das competências necessárias 

para contribuir para um controlo 

parlamentar exaustivo da PCSD; entende 

que esta transformação da subcomissão 

numa comissão deve ser a consequência da 

substituição da gestão ad hoc a nível da 

comissão dos assuntos relacionados com a 

defesa e a segurança por um modelo mais 

especializado, que tenha em conta a 

crescente complexidade dos esforços a 

gerir; 
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