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Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que, desde há algum 
tempo, o quadro estratégico da União tem 
vindo a deteriorar-se, o que significa que é 
mais premente do que nunca que a Europa 
demonstre solidez e atue de forma 
unificada nas suas relações externas, a fim 
de enfrentar os múltiplos desafios que 
afetam, direta ou indiretamente, a 
segurança dos seus Estados-Membros e dos 
seus cidadãos; considerando que os 
problemas que comprometem a segurança 
dos cidadãos da UE incluem, 
nomeadamente: conflitos armados nas 
fronteiras orientais e meridionais do 
continente europeu, assim como Estados 
frágeis; o terrorismo — e, em particular, o 
jiadista —, ciberataques e campanhas de 
desinformação; a ingerência estrangeira 
nos processos políticos e eleitorais 
europeus; a proliferação de armas de 
destruição maciça e a colocação em causa 
dos acordos de não proliferação de armas; 
o agravamento de conflitos regionais que 
provocaram deslocações forçadas e fluxos 
migratórios descontrolados; tensões em 
relação ao aprovisionamento energético 
dos Estados-Membros; uma concorrência 
pelos recursos naturais, a dependência 
energética e a segurança energética; o 
aumento da criminalidade organizada nas 
fronteiras e no seio da Europa; o 
enfraquecimento dos esforços em matéria 
de desarmamento; assim como as 

E. Considerando que, desde há algum 
tempo, o quadro estratégico da União tem 
vindo a deteriorar-se, o que significa que é 
mais premente do que nunca que a Europa 
demonstre solidez e atue de forma 
unificada nas suas relações externas, a fim 
de enfrentar os múltiplos desafios que 
afetam, direta ou indiretamente, a 
segurança dos seus Estados-Membros e dos 
seus cidadãos; considerando que os 
problemas que comprometem a segurança 
dos cidadãos da UE incluem, 
nomeadamente: conflitos armados nas 
fronteiras orientais e meridionais do 
continente europeu, assim como Estados 
frágeis; o terrorismo — e, em particular, o 
jiadista —, ciberataques e campanhas de 
desinformação; a ingerência estrangeira 
nos processos políticos e eleitorais 
europeus; a proliferação de armas de 
destruição maciça e a colocação em causa 
dos acordos de não proliferação de armas; 
o agravamento de conflitos regionais que 
provocaram deslocações forçadas; tensões 
em relação ao aprovisionamento energético 
dos Estados-Membros; uma concorrência 
pelos recursos naturais, a dependência 
energética e a segurança energética; o 
aumento da criminalidade organizada nas 
fronteiras e no seio da Europa; o 
enfraquecimento dos esforços em matéria 
de desarmamento; assim como as 
alterações climáticas;
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alterações climáticas;
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Proposta de resolução
N.º 64

Proposta de resolução Alteração

64. Salienta que a ingerência 
estrangeira nos assuntos da UE representa 
um risco significativo para a segurança e a 
estabilidade da UE; apoia firmemente o 
reforço das capacidades de comunicação 
estratégica da União Europeia; solicita, 
neste contexto, um maior apoio aos três 
grupos de trabalho de comunicação 
estratégica (Balcãs Oriental, Sul e Balcãs 
Ocidentais); solicita, por conseguinte, um 
maior apoio à Divisão de Comunicação 
Estratégica do SEAE, na medida em que 
desempenha um papel fundamental, 
convertendo-a numa unidade de pleno 
direito no âmbito do SEAE responsável 
pelos países da vizinhança oriental e 
meridional dotada de recursos humanos e 
orçamentais adequados - eventualmente 
através da criação de uma rubrica 
orçamental específica;

64. Salienta que a ingerência 
estrangeira nos assuntos da UE representa 
um risco significativo para a segurança e a 
estabilidade da UE; toma nota das 
capacidades existentes de comunicação 
estratégica da União Europeia; espera que 
a autorização de recursos adicionais 
dependa do resultado de uma avaliação 
independente do trabalho da Divisão de 
Comunicação Estratégica do SEAE;

Or. en


