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Alteração 1
Jean-Luc Schaffhauser
em nome do Grupo ENF

Relatório A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Decisão relativa à criação de um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz
(2018/2237(INI))

Proposta de recomendação
Considerando K

Proposta de recomendação Alteração

K. Considerando que a ação externa da 
UE não pode ser instrumentalizada como 
«gestão da migração» e que todos os 
esforços de colaboração com Estados 
terceiros devem ser indissociáveis da 
melhoria da situação dos direitos 
humanos nestes países;

K. Considerando que a ação externa da 
UE não devia existir, uma vez que só os 
Estados têm competência – reconhecida 
pelo direito internacional – para fazer uso 
da força e que só os Estados são membros 
das Nações Unidas, que é o único órgão 
legítimo encarregado de proteger a paz e a 
segurança internacionais; considerando 
que nem a UE nem o seu parceiro 
estratégico, a NATO, têm o direito de 
utilizar a força unilateralmente; 
considerando que a França e o Reino 
Unido são os únicos Estados-Membros 
que são membros permanentes do 
Conselho de Segurança da ONU e não 
podem delegar esta responsabilidade na 
UE; considerando que a UE só pode, 
portanto, intervir legitimamente através 
da concessão de financiamento aos 
agentes internacionais, isto é, os Estados;
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Jean-Luc Schaffhauser
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Relatório A8-0157/2019
Hilde Vautmans
Decisão relativa à criação de um Mecanismo Europeu de Apoio à Paz
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Proposta de recomendação
N.º 1 – alínea a)

Proposta de recomendação Alteração

a) Não reduza a contribuição de um 
Estado-Membro para o Mecanismo caso 
este invoque o artigo 31.º, n.º 1, do TUE, 
uma vez que tal decisão comprometeria a 
chave de repartição RNB subjacente ao 
mecanismo de financiamento e ao 
financiamento global do Mecanismo;

a) Não obrigue os Estados-Membros 
a contribuírem financeiramente para 
operações em que não desejem participar, 
uma vez que a ação militar conjunta só é 
possível com base na cooperação 
voluntária e numa base flexível e 
casuística, dado que a defesa é da 
exclusiva competência dos Estados;
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