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5.12.2018 A8-0392/20 

Alteração  20 

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 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Entende que, a despeito da sua 

importância, o poder de influência («soft 

power») e o desenvolvimento institucional 

não são, per se, suficientes para exercer 

influência num mundo em que as relações 

de força e o poder de coerção («hard 

power») são cada vez mais significativos;  

considera que a eficácia da política externa 

da UE dependerá, em larga medida, de uma 

combinação eficaz de instrumentos de 

poder de influência e de poder de coerção, 

em especial o diálogo aberto, da sua 

capacidade de liderar pelo exemplo e dos 

recursos e das capacidades que a 

sustentam, incluindo recursos financeiros 

adequados, um multilateralismo efetivo, 

uma combinação de poder de influência e 

de poder coercivo credível, a agregação de 

capacidades militares e a vontade dos 

Estados-Membros de delegar a tomada de 

decisões neste contexto, bem como de 

cooperar com a NATO e outros países que 

partilham das mesmas ideias; 

24. Entende que, a despeito da sua 

importância, o poder de influência («soft 

power») e o desenvolvimento institucional 

não são, per se, suficientes para exercer 

influência num mundo em que as relações 

de força e o poder de coerção («hard 

power») são cada vez mais significativos; 

considera que a eficácia da política externa 

da UE dependerá, em larga medida, de uma 

combinação eficaz de instrumentos de 

poder de influência e de poder de coerção, 

em especial o diálogo aberto, da sua 

capacidade de liderar pelo exemplo sem a 

vasta burocracia do SEAE, um 

multilateralismo efetivo, uma combinação 

de poder de influência e de poder coercivo 

credível e a vontade dos Estados-Membros 

de coordenar a tomada de decisões neste 

contexto, bem como de cooperar com a 

NATO e outros países que partilham das 

mesmas ideias; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Alteração  21 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Salienta que o desenvolvimento de 

novos formatos, como um Conselho de 

Segurança da UE, tal como preconizado 

pela Chanceler Merkel e pelo Presidente 

Macron, e de novas formas de 

coordenação mais estreita na UE e com as 

autoridades internacionais poderá facilitar 

um processo de tomada de decisões mais 

eficaz no contexto da PESC; entende que, 

paralelamente à criação destas estruturas, 

devem ser desenvolvidos mecanismos que 

permitam a salvaguarda do seu escrutínio 

democrático; 

27. Salienta que o desenvolvimento de 

novos formatos, como um Conselho de 

Segurança da UE, e de novas formas de 

coordenação mais estreita na UE e com as 

autoridades internacionais poderá facilitar 

um processo de tomada de decisões mais 

eficaz no contexto da PESC; entende que, 

paralelamente à criação destas estruturas, 

devem ser desenvolvidos mecanismos que 

permitam a salvaguarda do seu escrutínio 

democrático, e que as decisões tomadas 

pelos Estados-Membros devem assentar 

na regra da unanimidade e na aprovação 

dos parlamentos nacionais ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Alteração  22 

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 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Apoia a realização de um debate 

no seio da UE sobre novos formatos, 

incluindo a proposta apresentada pelo 

Presidente da Comissão, Jean-Claude 

Juncker, no seu discurso sobre o estado 

da União, de 12 de setembro de 2018, no 

sentido de passar para a votação por 

maioria qualificada (VMQ) em áreas 

específicas da PESC, em relação às quais 

os Tratados exigem atualmente a 

unanimidade, nomeadamente as questões 

relacionadas com os direitos humanos, as 

sanções e as missões civis;  apela aos 

Estados-Membros para que se debrucem 

sobre as possibilidades de agirem de 

forma mais eficaz no contexto da PESC e 

da PCSD; considera que a utilização da 

votação por maioria qualificada 

permitiria à UE agir de forma mais firme, 

rápida e eficaz; solicita ao Conselho 

Europeu que adote esta iniciativa fazendo 

uso da cláusula-ponte (artigo 31.º, n.º 3, 

do TUE); exorta o Conselho Europeu a 

ponderar a possibilidade de alargar a 

VMQ a outros domínios da PESC, no 

quadro de um debate mais vasto sobre a 

utilização da votação por maioria nas 

políticas da UE;  reconhece a necessidade 

de procurar soluções criativas para a 

cooperação futura entre a União 

Europeia e o Reino Unido no domínio da 

Suprimido 
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PESC e da PCSD, tendo em conta os 

princípios estabelecidos na sua resolução 

de 14 de março de 2018 sobre o quadro 

das futuras relações entre a UE e o Reino 

Unido; 

Or. en 

 

 


