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5.12.2018 A8-0392/11 

Alteração  11 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Exorta o SEAE a desenvolver 

«coligações com base em questões» com 

países que partilham das mesmas ideias, 

para apoiar e promover uma ordem 

internacional assente em regras, no 

multilateralismo e no comércio livre, e 

procurar soluções de cooperação para os 

desafios mundiais, incluindo a mudança 

na relação de forças; solicita ao SEAE 

que coopere com as potências emergentes 

a fim de salvaguardar bens públicos 

mundiais como a paz e a segurança, 

trabalhando nomeadamente em conjunto 

em operações de prevenção e gestão de 

crises em todo o mundo, a atenuação das 

alterações climáticas, incluindo a gestão 

sustentável dos recursos naturais, a 

qualidade do ar e da água, a não 

contaminação dos solos, bem como a 

defesa e a promoção dos direitos 

humanos, e a estabilidade financeira; 

recorda a importância das relações 

interparlamentares para apoiar estes 

objetivos; 

Suprimido 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Alteração  12 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Condena o uso reiterado pela 

Rússia do seu direito de veto no Conselho 

de Segurança das Nações Unidas e 

considera que uma tal prática 

compromete os esforços internacionais 

em prol da paz e da resolução dos 

conflitos; observa que os impasses no seio 

do Conselho de Segurança das Nações 

Unidas entravam a ação da comunidade 

internacional e impedem a resolução de 

crises; insta, uma vez mais, os 

Estados-Membros a apoiarem reformas a 

nível da composição e do funcionamento 

do Conselho de Segurança; salienta que a 

UE está empenhada em reforçar o papel 

internacional das Nações Unidas; 

11. Observa que os impasses no seio do 

Conselho de Segurança das Nações Unidas 

entravam a ação da comunidade 

internacional e impedem a resolução de 

crises; insta, uma vez mais, os 

Estados-Membros a apoiarem reformas a 

nível da composição e do funcionamento 

do Conselho de Segurança; salienta que a 

UE está empenhada em cooperar com as 

Nações Unidas; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Alteração  13 

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 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Observa que a UE tem 

desempenhado um papel importante 

no desanuviamento das tensões e na 

resolução das crises de política 

externa, nomeadamente quando 

alguns Estados-Membros assumiram 

a liderança sob a égide da União no 

seu conjunto, como no quarteto da 

Normandia ou nas negociações UE3 

+3 com o Irão; entende que, a par do 

reforço a longo prazo da cooperação 

em matéria de segurança e defesa, a 

criação, quando tal se afigure 

necessário, de coligações ad hoc de 

Estados-Membros capazes de 

intervir para dar resposta imediata a 

crises internacionais poderia, a 

curto prazo, tornar a ação externa 

da UE mais flexível e reativa face à 

evolução das situações, reduzindo a 

pressão criada pela necessidade de 

alcançar um consenso entre todos 

os Estados-Membros; 

 

12. Observa que a UE tem 

desempenhado um papel importante no 

desanuviamento das tensões e na resolução 

das crises de política externa, 

nomeadamente quando alguns 

Estados-Membros assumiram a liderança 

sob a égide da União no seu conjunto, 

como no quarteto da Normandia ou nas 

negociações UE3 +3 com o Irão; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Alteração  14 

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 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Entende que a proximidade das 

ameaças determina as prioridades políticas; 

solicita, no entanto, a todos os 

Estados-Membros que respeitem o 

princípio da solidariedade consagrado nos 

Tratados (artigo 80.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia) e 

tomem as medidas necessárias para dar 

uma resposta conjunta à crise migratória, 

a exemplo do que sucedeu quando todos 

os Estados-Membros deram provas de 

solidariedade na resposta aos desafios 

colocados por uma Rússia assertiva e pela 

China num contexto económico e de 

segurança; considera ainda que as atuais 

crises puseram à prova a vontade de os 

Estados-Membros cooperarem mais 

eficazmente a fim de enfrentarem desafios 

comuns; apela ao reforço da ajuda e da 

assistência humanitárias às populações 

afetadas por conflitos; 

14. Entende que a proximidade das 

ameaças determina as prioridades políticas; 

considera ainda que as atuais crises 

puseram à prova a vontade de os 

Estados-Membros cooperarem mais 

eficazmente a fim de enfrentarem desafios 

comuns; apela ao reforço da ajuda e da 

assistência humanitárias às populações 

afetadas por conflitos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Alteração  15 

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 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Toma nota do facto de a segurança 

interna e a segurança externa estarem cada 

vez mais interligadas; sublinha a 

necessidade de reforçar a resiliência interna 

da UE face a interferências externas e de 

definir uma estratégia comum com 

parceiros internacionais, no que diz 

respeito à proteção tanto de infraestruturas 

críticas como das instituições básicas e dos 

valores fundamentais das nossas 

democracias; apoia a Comissão e a VP/AR 

a continuarem a melhorar a resiliência da 

UE, como parte integrante de uma 

estratégia de redução dos riscos, face a 

ataques terroristas, nomeadamente o 

terrorismo jiadista, que constitui um dos 

principais desafios para a segurança dos 

cidadãos da UE, a radicalização, a 

migração ilegal, o uso recorrente de armas 

químicas, a propaganda, as campanhas de 

desinformação em linha e fora de linha, as 

tentativas russas para realizar ciberataques 

e interferir nas campanhas eleitorais e nas 

campanhas de  referendos e outras ameaças 

híbridas que exigem respostas rápidas, 

assertivas e coordenadas; realça que devem 

ser tomadas todas as medidas possíveis 

para evitar qualquer interferência nas 

eleições para o Parlamento Europeu em 

2019; 

15. Toma nota do facto de a segurança 

interna e a segurança externa estarem cada 

vez mais interligadas; sublinha a 

necessidade de reforçar a resiliência interna 

da UE face a interferências externas e de 

definir uma estratégia comum com 

parceiros internacionais, no que diz 

respeito à proteção tanto de infraestruturas 

críticas como das instituições básicas e dos 

valores fundamentais das nossas 

democracias; apoia a Comissão e a VP/AR 

a continuarem a melhorar a resiliência da 

UE, como parte integrante de uma 

estratégia de redução dos riscos, face a 

ataques terroristas, nomeadamente o 

terrorismo jiadista, que constitui um dos 

principais desafios para a segurança dos 

cidadãos da UE, a radicalização, a 

migração ilegal, o uso recorrente de armas 

químicas, a propaganda, as campanhas de 

desinformação em linha e fora de linha, as 

tentativas para realizar ciberataques e 

interferir nas campanhas eleitorais e nas 

campanhas de  referendos e outras ameaças 

híbridas que exigem respostas rápidas, 

assertivas e coordenadas; realça que devem 

ser tomadas todas as medidas possíveis 

para evitar qualquer interferência nas 

eleições para o Parlamento Europeu em 

2019; 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Alteração  16 

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 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Sublinha que, embora a parceria 

transatlântica enfrente um número 

significativo de desafios e perturbações a 

curto prazo, continua a ser indispensável 

para a segurança e a prosperidade de 

ambos os lados do Atlântico; lamenta a 

retirada progressiva dos EUA da ordem 

mundial multilateral assente em regras, 

nomeadamente a sua retirada do Acordo 

de Paris, do PACG, do Acordo de 

Parceria Transpacífico (TPP) e do 

Conselho dos Direitos Humanos das 

Nações Unidas, a sua suspensão do 

financiamento da UNRWA e de várias 

agências das Nações Unidas e fóruns 

multilaterais, bem como de operações de 

manutenção da paz, e os seus ataques ao 

Tribunal Penal Internacional (TPI); insta 
a UE a dar provas de unidade, firmeza e 

proporcionalidade nas suas respostas a 

essas decisões, a reafirmar o seu pleno 

apoio ao PACG, a assegurar resultados 

económicos tangíveis com o Irão e a 

proteger as empresas europeias que 

investem no Irão contra as sanções dos 

EUA; exorta, além disso, a UE a 

intensificar os seus esforços em matéria 

de diplomacia das alterações climáticas e 

a incluir a adesão ao Acordo de Paris em 

todos os acordos em matéria de comércio 

e investimento; 

16. Sublinha que, embora a parceria 

transatlântica enfrente um número 

significativo de desafios e perturbações a 

curto prazo, continua a ser indispensável 

para a segurança e a prosperidade de 

ambos os lados do Atlântico; observa que a 

UE reafirma o seu pleno apoio ao PACG, 

a assegurar resultados económicos 

tangíveis com o Irão e a proteger as 

empresas europeias que investem no Irão 

contra as sanções dos EUA; 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Alteração  17 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Reitera o empenho da UE em 

apoiar a soberania, a independência e a 

integridade territorial dos seus parceiros; 

sublinha a necessidade de dar resposta a 

todos os conflitos latentes, em 

conformidade com o direito, as normas e 

os princípios vigentes a nível internacional, 

a incrementar o apoio aos residentes 

afetados por conflitos, às pessoas 

deslocadas internamente e aos refugiados, 

bem como a combater as tentativas de 

desestabilização de países terceiros, em 

particular da Rússia; reitera a sua 

condenação da anexação ilegal da 

Crimeia pela Rússia e da intervenção 

militar na Ucrânia oriental; apela à 

prossecução dos esforços no sentido de 

assegurar a aplicação dos acordos de 

Minsk e solicita que as sanções da UE 

contra a Rússia sejam prorrogadas até ao 

cumprimento destes acordos por aquele 

país; condena, além disso, a crescente 

militarização e a degradação da 

segurança e da situação humanitária nos 

territórios ocupados da Geórgia na 

Abcásia e na região de Tskhinvali/Ossétia 

do Sul e exorta a Rússia a acatar as suas 

obrigações no âmbito do Acordo de 

Cessar-Fogo de 2008, mediado pela UE; 

19. Reitera o empenho da UE em 

apoiar a soberania, a independência e a 

integridade territorial dos seus parceiros; 

sublinha a necessidade de dar resposta a 

todos os conflitos latentes, em 

conformidade com o direito, as normas e 

os princípios vigentes a nível internacional, 

a incrementar o apoio aos residentes 

afetados por conflitos, às pessoas 

deslocadas internamente e aos refugiados, 

bem como a combater as tentativas de 

desestabilização de países terceiros; apela à 

prossecução dos esforços no sentido de 

assegurar a aplicação dos acordos de 

Minsk e solicita à UE que estabilize as 

relações diplomáticas e económicas com a 

Rússia, pondo cobro às sanções; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Alteração  18 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que a UE deve assumir 

resolutamente um papel de liderança no 

Médio Oriente e golfo Pérsico através do 

seu poder de influência decisivo e da 

aplicação integral de todos os acordos de 

associação existentes; lamenta 

profundamente a decisão tomada pelo 

Governo dos EUA de transferir a 

embaixada americana em Israel de 

Telavive para Jerusalém; insta a UE a ser 

uma força motriz na retoma de um 

verdadeiro processo de paz no Médio 

Oriente que vise uma solução baseada na 

existência de dois Estados; reafirma a 

primazia do processo de Genebra liderado 

pela ONU na resolução do conflito na 

Síria, em conformidade com a Resolução 

2254 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas; condena o apoio da Rússia 

e do Irão ao regime de Assad e aos seus 

crimes de guerra e contra a humanidade e 

exorta a UE e os seus Estados-Membros a 

envidarem todos os esforços para pôr 

termo aos crimes cometidos contra o povo 

sírio e, sobretudo, à utilização de armas 

químicas contra a população na Síria; 

21. Salienta que a UE deve assumir 

resolutamente um papel de liderança no 

Médio Oriente e golfo Pérsico através do 

seu poder de influência decisivo e da 

aplicação integral de todos os acordos de 

associação existentes; observa que a UE 

visa uma solução baseada na existência de 

dois Estados; reafirma a primazia do 

processo de Genebra liderado pela ONU na 

resolução do conflito na Síria, em 

conformidade com a Resolução 2254 do 

Conselho de Segurança das Nações 

Unidas; condena qualquer tipo de apoio às 

fações beligerantes na Síria e aos seus 

crimes de guerra e contra a humanidade e 

exorta a UE e os seus Estados-Membros a 

envidarem todos os esforços para pôr 

termo aos crimes cometidos contra o povo 

sírio e, sobretudo, à utilização de armas 

químicas contra a população na Síria; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Alteração  19 

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 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. No rescaldo das recentes eleições 

presidenciais e legislativas na região, 

reafirma o seu empenho em continuar a 

manter relações sólidas com os países da 

América Latina, promovendo a defesa da 

democracia, do Estado de direito e dos 

direitos humanos, enquanto pedras 

angulares de um aprofundamento da 

integração e cooperação; manifesta a sua 

profunda preocupação com a falta de 

respeito pela democracia, pelos direitos 

humanos e pelo Estado de direito em Cuba, 

na Nicarágua e na Venezuela; observa com 

preocupação a evolução eleitoral no Brasil 

e acalenta a esperança de que o novo 

governo se mantenha fiel aos princípios 

da democracia e do Estado de direito; 

louva os esforços desenvolvidos por todas 

as partes relativamente ao processo de paz 

na Colômbia; reitera o seu total apoio a 

este processo de paz e à sua aplicação 

efetiva; 

23. No rescaldo das recentes eleições 

presidenciais e legislativas na região, 

reafirma o seu empenho em continuar a 

manter relações sólidas com os países da 

América Latina, promovendo a defesa da 

democracia, do Estado de direito e dos 

direitos humanos, enquanto pedras 

angulares de um aprofundamento da 

integração e cooperação; manifesta a sua 

profunda preocupação com a falta de 

respeito pela democracia, pelos direitos 

humanos e pelo Estado de direito em Cuba, 

na Nicarágua e na Venezuela; observa a 

evolução eleitoral no Brasil; louva os 

esforços desenvolvidos por todas as partes 

relativamente ao processo de paz na 

Colômbia; reitera o seu total apoio a este 

processo de paz e à sua aplicação efetiva; 

Or. en 

 

 


