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5.12.2018 A8-0392/1 

Alteração  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que a globalização 

aumentou a interdependência, pelo que as 

decisões tomadas em Pequim ou em 

Washington têm um impacto direto nas 

nossas vidas;  que, por seu turno, a 

interdependência resulta na tomada de 

consciência por parte da opinião pública 

mundial da necessidade de encontrar 

soluções transnacionais para problemas 

transnacionais, bem como de dispor de 

organizações multilaterais eficientes, a 

fim de melhorar a governação mundial; 

G. Considerando que a globalização 

aumentou a interdependência; que, por seu 

turno, a interdependência resulta na tomada 

de consciência por parte da opinião pública 

mundial da necessidade de cooperação 

transnacional para dar resposta a 

problemas transnacionais; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Alteração  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que algumas 

democracias ocidentais se têm tornado 

mais vulneráveis, protecionistas, mais 

viradas para dentro, e se estão a deslocar 

para os extremos, numa altura em que a 

cooperação multilateral é a única forma 

de responder eficazmente aos desafios 

globais;  que potências como a China ou 

a Rússia estão a tentar colmatar este vazio 

e procuram desafiar, e não de adotar, a 

governação global existente baseada no 

direito internacional; que estes Estados 

têm uma abordagem diferente da 

cooperação para o desenvolvimento, que 

não está vinculada à consolidação do 

Estado de direito nem a outras reformas 

democráticas;  

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Alteração  3 

Harald Vilimsky 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que o Plano de Ação 

Conjunto Global (PACG) com o Irão 

constitui um sucesso multilateral 

significativo na via de um Médio Oriente 

estável e pacífico; que a decisão do 

Presidente Trump de se retirar do PACG e 

de impor sanções secundárias às 

empresas europeias que desenvolvam 

atividades comerciais legítimas com o 

Irão é profundamente lamentável e põe 

em causa a soberania económica 

europeia, deixando a nu a dependência 

problemática da UE em relação ao 

sistema de transações em dólares;  que a 

UE e os Estados-Membros reiteraram o seu 

empenho em relação ao PACG e adotaram 

medidas para proteger os interesses 

económicos legítimos da Europa;  

K. Considerando que o Plano de Ação 

Conjunto Global (PACG) com o Irão 

constitui um sucesso multilateral 

significativo na via de um Médio Oriente 

estável e pacífico; que a UE e os 

Estados-Membros reiteraram o seu 

empenho em relação ao PACG e adotaram 

medidas para proteger os interesses 

económicos legítimos da Europa; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Alteração  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que o ISIS, a 

Al-Qaeda e outras organizações terroristas 

internacionais continuam a representar uma 

ameaça para a Europa e para as nações do 

mundo;  

L. Considerando que o ISIS, a 

Al-Qaeda e outras organizações terroristas 

internacionais continuam a representar uma 

ameaça para a Europa e para as nações do 

mundo; que o Islão político e as 

organizações associadas figuram entre as 

maiores ameaças para a Europa e os seus 

valores democráticos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Alteração  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que a segurança 

europeia assenta na ambição de uma 

autonomia estratégica comum, como 

sublinhado na Estratégia Global da União; 

que uma política externa comum 

ambiciosa, credível e eficiente tem de ser 

apoiada por recursos e meios financeiros 

adequados e de se basear numa 

abordagem coerente e oportuna por parte 

dos Estados-Membros;  

M. Considerando que a segurança 

europeia assenta na ambição de uma 

autonomia estratégica comum, como 

sublinhado na Estratégia Global da União; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Alteração  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que chegou o momento de 

a União Europeia tomar o seu destino nas 

suas próprias mãos;  considera que a UE 

deve assumir o seu papel de potência 

política e económica soberana e de pleno 

direito nas relações internacionais, que 

contribui para a resolução dos conflitos 

em todo o mundo e define a governação 

global; salienta, por conseguinte, que é 

necessária uma política externa e de 

segurança europeia verdadeiramente 

comum, baseada na autonomia 

estratégica e na sua integração, 

nomeadamente em termos de capacidades, 

nos domínios da indústria e das 

operações, a fim de promover os nossos 

interesses comuns, bem como os nossos 

princípios e valores;  

1. Considera que a UE deve assumir o 

seu papel de potência política e económica 

de pleno direito nas relações 

internacionais; salienta, por conseguinte, 

que é necessária uma política externa e de 

segurança europeia verdadeiramente 

comum que promova os interesses comuns 

dos Estados-Membros; sublinha que o 

papel de liderança da Europa no contexto 

mundial só pode ser consolidado através 

da definição de objetivos comuns entre os 

Estados-Membros, respeitando as 

diferentes necessidades sociais e 

económicas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Alteração  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

2. Está convicto de que nenhum 

Estado-Membro da UE pode responder, 

por si só, de forma eficaz aos atuais 

desafios globais;  crê que, ao agruparem o 

seu peso no seio da UE, os 

Estados-Membros podem exercer uma 

influência na cena mundial de que, de outra 

forma, não disporiam; está convicto de que 

28 Estados-Membros que trabalham em 

conjunto em prol de posições coerentes e 

unificadas e que representam 500 milhões 

de cidadãos produzem maior efeito de 

alavanca nas negociações internacionais, 

na promoção dos direitos humanos e da 

responsabilização, bem como na definição 

de regulamentações internacionais e 

normas políticas, democráticas, ambientais, 

sociais e económicas;  considera, além 

disso, que, sob a proteção do modelo 

social da UE, a globalização pode 

representar uma oportunidade para os 

cidadãos da UE e não uma ameaça e que 

esta perspetiva deve ser comunicada de 

forma clara e positiva pelos líderes 

europeus e nacionais; 

2. Está convicto de que nenhum 

Estado-Membro da UE pode responder, 

por si só, de forma eficaz aos atuais 

desafios globais; crê que, ao agruparem o 

seu peso no seio da UE, os 

Estados-Membros podem exercer uma 

influência na cena mundial de que, de outra 

forma, não disporiam; está convicto de que 

28 Estados-Membros que trabalham em 

conjunto em prol de posições coerentes e 

unificadas e que representam 500 milhões 

de cidadãos produzem maior efeito de 

alavanca nas negociações internacionais, 

na promoção dos direitos humanos e da 

responsabilização, bem como na definição 

de regulamentações internacionais e 

normas políticas, democráticas, ambientais, 

sociais e económicas;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Alteração  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Lamenta o facto de os Estados-

Membros darem, demasiadas vezes, 

prioridade aos seus interesses nacionais, 

independentemente das possíveis 

consequências a nível europeu, 

comprometendo assim a unidade, a 

coerência e a eficácia da UE e, 

consequentemente, a sua credibilidade 

enquanto protagonista mundial; apela a 

uma melhor repartição de 

responsabilidades, a uma maior 

solidariedade e a uma maior coordenação 

entre a UE e os Estados-Membros; recorda 

a necessidade de as políticas externas da 

União serem coerentes entre si, bem como 

com as demais políticas dotadas de uma 

dimensão externa, e de serem coordenadas 

com parceiros internacionais;  considera 

que uma boa cooperação entre os Estados-

Membros é essencial para salvaguardar a 

nossa democracia, os nossos valores 

comuns, a nossa liberdade e as nossas 

normas sociais e ambientais; sublinha a 

necessidade de alargar a cooperação entre 

os Estados-Membros, os países parceiros e 

as organizações internacionais;  

3. Sublinha o facto de os Estados-

Membros serem capazes de definir a sua 

própria política externa, o que não deve 

ser visto como uma ameaça, mas como 

uma oportunidade para resolver crises 

diplomáticas e melhorar as relações 

diplomáticas e económicas entre a UE e 

os países terceiros; apela a uma melhor 

repartição de responsabilidades, a uma 

maior solidariedade e a uma maior 

coordenação entre a UE e os 

Estados-Membros; recorda a necessidade 

de as políticas externas da União serem 

coerentes entre si, bem como com as 

demais políticas dotadas de uma dimensão 

externa, e de serem coordenadas com 

parceiros internacionais; considera que 

uma boa cooperação entre os Estados-

Membros é essencial para salvaguardar a 

nossa democracia, a nossa liberdade e as 

nossas normas sociais e ambientais; 

sublinha a necessidade de alargar a 

cooperação entre os Estados-Membros, os 

países parceiros e as organizações 

internacionais; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Alteração  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 5 – travessão 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – pela defesa do multilateralismo e 

de uma ordem internacional assente em 

regras, com o apoio do sistema das Nações 

Unidas e de organizações regionais como a 

OSCE; 

– por uma boa cooperação com o 

sistema das Nações Unidas e com 

organizações regionais como a OSCE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Alteração  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0392/2018 

David McAllister 

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

(2018/2097(INI)) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Solicita que sejam disponibilizados 

recursos financeiros adequados para a 

ação externa da UE no âmbito do 

próximo quadro financeiro plurianual 

(QFP) (2021-2027), e que a UE centre os 

seus recursos em prioridades estratégicas;  

recorda o importante papel dos 

instrumentos de financiamento externo da 

UE para a promoção dos interesses da UE 

em matéria de política externa;  sublinha 

a importância de reforçar a coerência, a 

eficácia, a capacidade de resposta e a 

flexibilidade dos instrumentos de 

financiamento externo;  salienta a 

necessidade de uma intervenção 

adequada do Parlamento no escrutínio e 

direcionamento estratégico dos referidos 

instrumentos;  considera que os desafios 

crescentes que se colocam nos países 

vizinhos da UE e mais além exigem 

dotações significativamente mais elevadas 

para a ação externa e um reforço 

significativo das missões civis da PCSD;

  

Suprimido 

Or. en 

 

 


